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Anotace 

Bakalářská práce se zaobírá stavebně-technologickými etapami nástavby čtvrtého nadremního 

podlaží provozní budovy firmy Plemenáři Brno na ulici Optátova 37,Brno. Práce se zabývá 

řešením etapy zdění ze systému POROTHERM a následně zastřešení dřevěnými 

příhradovými vazníky a plechovou velkoformátovou krytinou. Obsahem je stavebně 

technologický předpis, zařízení staveniště, organizace skládky pro technologickou etapu 

zdění, rozpočty, časový harmonogram, kontrolní a zkušební plán, konstrukční detaily 

zastřešení. 

 

Klíčová slova 
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zařízení staveniště, časový plán, plechová krytina, položkový rozpočet, BOZP, kontrolní a 

zkušební plán, strojní sestava. 

 

 

 

Annotation  

 

This Bachelor thesis describes the construction and technological processing of a fourth-floor 

building superstructure of the Plemenáři Brno building on Optátova 37, Brno. Discussing the 

building's detailed construction specifications built in stages with POROTHERM system and 

subsequently describing the technological application of the wooden roof trusses and large 

panelization of the sheet metal roofing.  The full content of the Bachelor thesis includes the 

construction technological specification, construction equipment, planning involved to 

excavate the ground for technological stage brickwork, budgets, scheduling, 

the inspection plan and recommendations for compliance, and the roofing construction plan. 

 

 

Keywords 

 

building addition, rough top construction, brick wall, Porotherm thermal brick construction, 

roofing, wooden truss, construction equipment, scheduling, metal roofing, itemized budget, 

health & safety regulations, inspection and probation plan, machine assembly, Computer 
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ÚVOD 

Bakalářská práce je zaměřená na stavebně-technologické etapy nástavby nového 

podlaží provozní budovy se sídlem v ulici Optátova v Brně. Konkrétně se jedná o etapy zdění 

a zastřešení. Konstrukce zdiva je realizována systémovými dílcy POROTHERM, zastřešení je 

realizováno dřevěnými příhradovými vazníky, které jsou vynesené po celé šířce objektu. 

Střešní krytina je tvořená velkoformátovou plechovou krytinou LINDAB Click.  

Věnuji se také návrhu vhodné strojní sestavy, plánování trasy pro dopravu dřevěných 

vazníků, efektivnímu časovému plánu, řešení ochrany bezpečnosti při práci, kontrolním a 

zkušebním plánům, položkovým rozpočtům.  

V práci se také zabývám návrhem a posouzením montážního spoje podkladního 

ocelového roštu. 

Cílem bakalářské práce je co nejoptimálnější řešení realizace hrubé vrchní stavby. 
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1. Průvodní a souhrnná technická zpráva 

1.1 Průvodní zpráva 

1.1.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Nástavba provozní administrativní budovy Plemenáři Brno, a.s. 

Charakter stavby:  Změna dokončené stavby  - nástavba 

Účel stavb Účel stavby:   Samostatně stojící třípodlažní objekt na p. č 971/10 využíván 

    jako provozní budova. Nástavba bude sloužit jako jejímu  

    rozšíření. 

Místo:    Brno, Optátova 708/37. Parcelní čísla – 971/10 

Kraj:    Jihomoravský 

Návrhové kapacity stavby: zastavěná plocha - nástavba:    368 m
2 

       Výtahová šachta:    3,5 m
2 

       
Zast. Plocha garáže:    39 m

2 

     Užitná plocha -   nástavba:    286,1 m
2
 

        garáž:   33,2 m
2 

   Obestavěný prostor - nástavba:   1729,6 m
3
 

      výtahová šachta:  49,5 m
3
 

      garáž:    175,5 m
3
 

     Plochy ostatní -  komunikace + parkování 628 m
2
 

   
 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI 

Název:    Plemenáři Brno, a.s. 

Zastoupen:   Ing. František Tomášek 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

Generální projektant:  Ing. Jan Polášek- ATELIER A3, Úvoz 74, 602 00 Brno 

    IČO: 46995404, DIČ: CZ46995404 

Zodpovědná projektant: Ing. Jan Polášek- ATELIER A3, Úvoz 74, 602 00 Brno 
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1.1.2 Seznam vstupních podkladů 

Podkladem pro vypracování projektu bylo: 

- Zaměření – situace polohopisu a katastru  

- Původní projektová dokumentace  

- Fotodokumentace a místní prohlídka 

- Studie  

1.1.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území  

 Nástavba objektu se nachází na střeše stávající provozní budovy na ulici Optátova. 

Nezastavěná část střechy bude využita jako terasa. Součástí návrhu je i řešení přilehlých ploch 

– v prostoru stávajícího nevyužívaného hřiště vzniknou nová odstavná parkovací stání, garáž 

pro 2 vozidla a několik krytých stání. Součástí řešení je i příjezdová komunikace z ulice 

Optátovy.   

b)  Dosavadní využití a zastavěnost území 

 Samostatně stojící třípodlažní objekt na p. č. 971/10 je využíván jako administrativní 

budova. Budova půdorysného tvaru obdélníka z druhé poloviny 70. let minulého století se 

nachází v Brně – Jundrově a sídlí zde několik firem. Plochy náležící k objektu jsou částečně 

využity k parkování, dále se zde nachází nevyužívané hřiště a zatravněné plochy. 

c)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod). 

 Stavba se nenachází v památkové rezervaci nebo zóně, zvláštně chráněném ani 

záplavovém území.  

 d)  Údaje o odtokových poměrech 

 Provedením nástavby se odtokové poměry nezvýší, ale naopak sníží, protože na části 

střechy bude kačírek, který má menší odtokový koeficient než stávající asfaltová plocha. 
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e)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Pro řešené území byla zpracována tato územně plánovací dokumentace:  

 Územní plán města Brna (stav k 31. 1. 2007) 

Navrhovaná úprava je v souladu se zpracovanou územně plánovací dokumentací.  

ÚPD vymezuje plochu pro tento druh stavby.  

 

d)  Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Katastrální území: Jundrov 

p. č.  vlastník   druh pozemku  způsob využití 

971/10 Plemenáři Brno, a.s.  zastavěná plocha  jiná stavba 

       a nádvoří  

971/4  Plemenáři Brno, a.s.  ostatní plocha  zeleň 

971/5  Plemenáři Brno, a.s.  zastavěná plocha  garáž 

       a nádvoří           

971/6     Plemenáři Brno, a.s.  zastavěná plocha  garáž 

       a nádvoří 

971/7     Plemenáři Brno, a.s.  zastavěná plocha  garáž 

       a nádvoří 

971/8     Plemenáři Brno, a.s.  zastavěná plocha  garáž 

       a nádvoří 

971/9     Plemenáři Brno, a.s.  ostatní plocha   ostatní komunikace 

971/11     Plemenáři Brno, a.s.  ostatní plocha   jiná plocha 

971/12     Plemenáři Brno, a.s.  ostatní plocha   jiná plocha  
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971/13 Hájek Miroslav   ostatní plocha  jiná plocha 

   Hájková Milada 

971/14 Křivánek Radim, Mgr.  ostatní plocha  jiná plocha 

   Křivánková Monika, Mgr. 

971/15 Česká dominikánská provincie ostatní plocha  jiná plocha 

804/1  ČR - Úřad pro zastupování  ostatní plocha  ostatní komunikace 

   státu ve věcech majetkových  

1.1.4 Údaje o stavbě   

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Změna dokončené stavby - nástavba. 

 

b) Účel užívání stavby 

 Samostatně stojící třípodlažní objekt na p. č. 971/10 je využíván jako provozní 

budova. Nástavba budovy bude sloužit k jejímu rozšíření 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Nástavba provozní budovy je řešena jako změna dokončené stavby trvalá.   

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavba není kulturní památkou.  

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba byla navržena v souladu s platnými normami a prováděcími vyhláškami o 

obecných požadavcích na výstavbu. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 

268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 
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d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Jsou splněny. 

f) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou. 

g) Navrhované kapacity stavby 

zastavěná plocha 

nástavba:   368 m
2
 

výtahová šachta:  3,5 m
2
  

zast. plocha garáž:  39 m
2
 

užitná plocha 

nástavba:   286,1 m
2
 

garáž:    33,2 m
2
 

obestavěný prostor   

nástavba:   1729,6 m
3
 

výtahová šachta:  49,5 m
3
 

garáž:    175,5 m
3 

plochy ostatní 

komunikace + parkování: 628 m
2 

 

h) Bilance stavby 

Kanalizace dešťová 

V současné době je objekt odvodněn třemi vnitřními odpady DN 100. Provedením 

nástavby se odtok nezvýší, ale naopak sníží, protože na části střechy bude kačírek, který má 

menší odtokový koeficient než stávající asfaltová plocha. Stávající odpady se využijí i pro 
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napojení nových svodů. Svodné potrubí bude uloženo v mezistropě, kde se uvažuje s mezerou 

0,45 m.  

Kanalizace splašková 

 Také nové svody kanalizace splaškové se napojí na stávající stoupačky. Při provádění 

nástavby se musí upravit poloha stávajících větracích hlavic. Tři stávající odpadní potrubí se 

vyvedou až nad novou střechu. Kde se osadí nové větrací hlavice. Také jeden nový svod bude 

ukončen stoupačkou s větrací hlavicí nad střechou. Druhá delší větev bude ukončena 

přivzdušňovacím ventilem. Kanalizační svody splaškové kanalizace budou stejně jako u 

dešťové kanalizace umístěny v mezipodlaze.  Stoupací potrubí u klozetů bude vytaženo do 

výšky cca 2m a budou na nich čistící kusy. 

Bilanance potřeby plynu 

Stávající stav 

 1.NP- kotelna 2x kotel Viadrus G27 42 kW     

 1.NP –kotel v bytě 8,9-22,2 kW 

Návrh 

 4.NP-kotel kondenzační THRs 5-25C 4,8-23,9 kW 

Bilance spotřeby elektrické energie: 

 V rámci uvažované rekonstrukce vnitřních rozvodů elektrické energie v objektu bude 

požádáno o navýšení příkonu u distributora elektrické energie 

 

i) Základní předpoklady výstavby 

 Vlastní nástavba bude probíhat na pozemcích a nemovitostech investora. Při zřízení 

nového dopravního připojení na místní komunikaci bude respektovány požadavky dotčených 

správců inženýrských sítí. 
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1.1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 Nástavba provozní budovy 

SO 02 Garáž  

SO 03 Výtah 

SO 04 Komunikace, chodníky, zpevněné plochy 

 

1.2 Souhrnná technická zpráva 

1.2.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Nástavba objektu se nachází na střeše stávající provozní budovy na ulici Optátova. 

Samostatně stojící třípodlažní objekt na p. č. 971/10 je využíván jako administrativní budova. 

Budova půdorysného tvaru obdélníka z druhé poloviny 70. let minulého století se nachází 

v Brně – Jundrově na mírně svažitém pozemku u jednosměrné komunikace (ulice Optátova). 

Plochy náležící k objektu jsou částečně využity k parkování, dále se zde nachází nevyužívané 

hřiště a zatravněné plochy. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V rámci zpracování dokumentace k UŘ a DSP byly generálním projektantem zpracovány 

tyto průzkumy: 

1. Polohopisné a výškopisné zaměření staveniště – IGM Brno s.r.o. 

2. Doplňkový geologický průzkum 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

  

Nástavbou objektu nedojde k ovlivnění ochranných pásem. 
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d) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 Provedením nástavby se odtokové poměry nezvýší, ale naopak sníží, protože na části 

střechy bude kačírek, který má menší odtokový koeficient než stávající asfaltová plocha. 

Navržená nástavba správní budovy nemá vliv na okolní pozemky a stavby. 

 

e) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

 Nástavbou objektu nevznikají nové požadavky na bourací práce a asanace. Vykácená 

zeleň v místě nové komunikace bude nahrazena. 

 

f) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 

Napojení provozní budovy na technickou infrastrukturu je stávající. Nástavba bude 

napojena na stávající vnitřní rozvody NN, vody, kanalizace a plynu. 

 

Příjezd na stávající parkoviště příslušící k správní budově je řešen pravým odbočením 

z jednosměrné ulice Optátovy na východní straně pozemku. V prostoru stávajícího 

nevyužívaného hřiště jsou uvažována nová odstavná parkovací stání, garáž pro 2 vozidla a 

několik krytých stání. Kvůli nevhodné konfiguraci terénu bude vybudována nová příjezdová 

komunikace na parkoviště na severní straně pozemku. 

 

g) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V souvislosti s vybudováním nástavby je třeba ve stávajícím objektu učinit některá 

opatření vycházejících z nového požárně-bezpečnostního řešení, které je součástí projektové 

dokumentace. 
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1.2.2  Celkový popis stavby 

1.2.2.1  Účel užívání stavby 

 

a)  Funkční náplň stavby 

Nástavba se nachází na střeše provozní budovy. Nástavba slouží k jejímu rozšíření a 

budou se zde nacházet především kancelářské prostory.  

b) Základní kapacity funkčních jednotek 

 

užitná plocha nástavby:   286,1 m
2
 

počet kanceláří:    5 

plocha kancelářských prostor celkem: 88,4 m
2
 

plocha zasedací místnosti:  53,2 m
2
 

 

počet nových parkovacích stání celkem: 16 

 z toho zastřešených:   3 

 z toho garážová stání:   2 

   

c) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání 

s nimi 

Nakládání s odpady během výstavby 

 

Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby - různá stavební suť, 

zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové 

fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Při natírání konstrukcí, lepení, dále při úklidu apod. 

se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní 

materiály. 

Třídění odpadů bude probíhat již při vzniku  

Stavební sutě budou odváženy k recyklaci.  
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Shromažďování odpadů během výstavby 

Odpady spalitelné budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude 

dle potřeby odvážen do spalovny.  

Také odpady nespalitelné budou po dobu výstavby shromažďovány ve 

velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů. 

Provozem nástavby bude vznikat běžný komunální odpad, který bude shromažďován 

v nádobách na odpadky a v pravidelných intervalech likvidován technickými službami města.  

 

1.2.2.1  Urbanizmus a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Základním podkladem pro stavbu je platný Územní plán města Brna. Záměr pro 

vybudování nástavby objektu je v souladu s územně plánovací dokumentací města Brna. 

Pozemek je dle UP určen pro smíšenou funkci – smíšené plochy výroby a služeb.   

Urbanistické začlenění do zástavby je stávající, jedná se o nástavbu stávajícího 

třípodlažního objektu, který je umístěný uprostřed pozemku, ustoupený od obslužné 

komunikace. Objekt je navýšen o jedno podlaží, které je po obvodu ustoupené a není jím 

zastavěna celá plocha stávající střechy. Nezastavěná část střechy je pochozí a částečně je 

využita jako terasa.  Mimo stávající objekt bude umístěna nová garáž pro 2 vozidla, která je 

součástí nového řešení odstavných parkovacích ploch na pozemku objektu v místě stávajícího 

nevyužívaného hřiště. 

Nástavba objektu se nachází ve stabilizovaném území.  

 

b) Architektonické řešení, kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Projektová dokumentace řeší nástavbu stávajícího třípodlažního objektu z druhé 

poloviny 70. let 20. století. Konstrukčně je objekt řešen jako montovaný železobetonový 

skelet a jeho obvodový plášť je předsazen před nosné ŽB sloupy. Architektonické řešení 

odpovídá dané době, fasáda je členěna sdruženými pásovými okny.  
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Architektonické řešení nástavby bylo prověřeno samostatnou studií zpracovanou 

v červnu 2013. Stávající provozní budova je navýšena o jedno podlaží, které půdorysně 

nezabírá plochu celé střechy a po obvodu ustupuje od stávající atiky, aby nedošlo k optickému 

zvětšení hmoty budovy. Nástavba objektu se sestává ze dvou hmot zastřešených pultovými 

střechami. V části nástavby s vyšší světlou výškou se nachází reprezentativní prostory, 

ustoupením hmoty v místě stávajícího komína, který bude dle potřeby nastaven, vzniká 

venkovní zastřešená terasa v návaznosti na velkorysou zasedací místnost. Jižní a východní 

fasáda je členěna francouzskými okny s přístupem na venkovní terasy. Fasáda je řešena 

obkladovými deskami různého členění a barev.  Novostavba garáže je s nástavbou vertikálně 

propojena novou výtahovou šachtou u fasády stávajícího objektu. 

 

1.2.2.3  Celkové provozní řešení 

Nástavba je s provozem budovy propojena novým schodištěm, které navazuje na 

stávající schodišťový prostor, současně je zřízen privátní přístup výtahem z garáže. Novým 

schodištěm i výtahem je přístupné prostorné zádveří, na který již navazuje hlavní 

komunikační prostor nástavby, ze kterého jsou přístupné jednotlivé kanceláře, zasedací 

místnost i podružné prostory provozovny.  

 

1.2.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Na nástavbu se nevztahují požadavky vyhlášky 398/2009 Sb, o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

1.2.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Při realizaci projektového řešení stavby byly dodrženy tyto obecné předpisy: 

- Zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu 

- Vyhláška č. 269/2009 Sb. O obecných požadavcích na využívání území 
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1.2.2.6  Základní charakteristika objektu 

 

a) Stavební řešení 

ZÁKLADY: Stávající objekt je založen na montovaných ŽB patkách, které jsou 

podbetonovány. Podbetonování je ve středním poli sdruženo pro 2 patky. Zatížení nástavby je 

do stávajících patek přenášeno prostřednictvím nosného ocelového roštu, který navazuje na 

nosný skelet objektu. 

SVISLÉ KONSTRUKCE: Svislé nosné konstrukce stávajícího objektu jsou tvořeny ŽB 

sloupy montovaného skeletu MS-OB a ztužujícími ŽB stěnami. Nenosné konstrukce tvoří 

keramzitové obvodové panely, vyzdívky z tvárnic SIPOREX, příčkové panely SIPOREX a 

zdivo z dvouděrovaných cihel CPD2. Stávající komín je z cihel P 100. 

Nosnou konstrukci nástavby zajišťuje zdivo z tvárnic POROTHERM 30 P+D . Nenosné 

konstrukce tvoří zdivo z tvárnic POROTHERM 14 P+D a POROTHERM 11,5 P+D. 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE: Stávající stropní konstrukce montovaná se skrytými 

příčnými průvlaky a prefabrikovanými stropními panely.  

Vodorovnou nosnou konstrukci nástavby zajišťuje ocelový rošt, trapézový plech s betonovou 

vrstvou tl. 150 mm.  

SCHODIŠTĚ: Stávající schodiště v objektu je prefabrikované. 

Nové schodiště s ocelovými bočnicemi (nosníky   z ploché oceli tl. 10 mm, kotveny do 

podlahy, stropní konstrukce a stěn) a stupni z umělého kamene, zábradlí z nerezových profilů 

s dřevěným madlem. 

STŘECHA: Střecha je pultová ze sbíjených dřevěných vazníků. Zastřešení velkoformátovou 

lehkou střešní krytinou. 

PODLAHY:  Nové podlahy plovoucí laminátové, v zádveří, čajové kuchyňce, serverovně a 

sociálních zařízeních je keramická dlažba. Na venkovních terasách jsou terasová prkna 

z exotického dřeva. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ:  Okna, okenní sestavy a balkonové dveře jsou hliníková s izolačními 

trojskly. Vnitřní nové dveře dřevěné budou dýhované, do obložkových zárubní, vstupní dveře 

budou bezpečnostní.   

IZOLACE TEPELNÉ 

- Izolace stěn – fasádní zateplovací systém – minerální vata tl. 150 mm 

- Izolace stávající střechy – polystyren EPS 100S tl. 200 mm 

- Izolace podlahy nad instalačním prostorem – polystyren EPS 100S tl. 120 mm 

- Izolace střechy – minerální vlna 190 mm 

VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ: Omítky vápenocementové štukové, obklady keramické bez 

lišt. 

 MALBY: disperzní (bílé) 

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: z běžných ocelových profilů v úpravě zinkováním, vnitřní 

s nátěrem syntetickým. 

 PODHLEDY: sádrokartonové 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukce stávajícího objektu je montovaný železobetonový skelet MS-OB se 

ztužujícími ŽB stěnami, stropní konstrukce montovaná se skrytými příčnými průvlaky a 

prefabrikovanými stropními panely.  

Nástavba navazuje na nosný systém stávající budovy prostřednictvím ocelového roštu, 

který roznáší její zatížení do stávajících železobetonových sloupů a jimi následně do základů. 

Nosnou konstrukci nástavby zajišťuje zdivo z tvárnic POROTHERM. Nová pultová střecha je 

tvořena dřevěnými příhradovymi vazníky.  

 

1.2.2.7  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Stavba je vyprojektována v souladu s hygienickými předpisy. 
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Při navrhování stavby se vycházelo především z těchto předpisů:  

- Zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu 

- Vyhláška č. 269/2009 Sb. O obecných požadavcích na využívání území 

Při realizaci stavby je nutné vhodnými opatřeními zajistit, aby vliv stavební činnosti, 

především hluk a prašnost na provoz blízkých objektů, zejména obytných domů, byl co 

nejmenší. 

Dodavatel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém 

technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby 

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní 

ochranu (kryty, akustické zástěny apod.) 

Při likvidaci odpadu z výstavby bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech. 

 

1.2.2.8  Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení provozní budovy na technickou infrastrukturu je stávající. Nástavba bude 

napojena na stávající vnitřní rozvody NN, vody, kanalizace a plynu. 

Přívod plynu se na stávající rozvod napojí v chodbě 1.NP z potrubí DN 80 před 

redukcí pro kotelnu. Potrubí pro nástavbu je navrženo v profilu DN 32 a stoupací potrubí do 

4.NP povede v rohu místností vedle schodiště společně se stoupačkou vody. Vlastní rozvod v 

prostoru 4.NP již bude profilu DN 25. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Zásobování vodou 

Nástavba se napojí na stávající centrální rozvod DN 50 vedený v suterénu. Na potrubí 

se v místě plánovaného napojení vsadí odbočka, provede se prostup podlahou do 1.NP, kde 

se ke stoupačce vody přidá stoupačka plynu a elektro a společně v rohu místnosti vedle 

schodiště vystoupá až do 4.NP, kde se v šatně umístí podružné měření.  

Dimenze přívodního potrubí se provede dle počtu a typů nových zařizovacích 

předmětů. Je navržen přívod DN 25. 

Kanalizace dešťová 

V současné době je objekt odvodněn třemi vnitřními odpady DN 100. Provedením 

nástavby se odtok nezvýší, ale naopak sníží, protože na části střechy bude kačírek, který má 

menší odtokový koeficient než stávající asfaltová plocha. Stávající odpady se využijí i pro 

napojení nových svodů. 

Kanalizace splašková 

Také nové svody kanalizace splaškové se napojí na stávající stoupačky. Při provádění 

nástavby se musí upravit poloha stávajících větracích hlavic. Tři stávající odpadní potrubí se 

vyvedou až nad novou střechu. Kde se osadí nové větrací hlavice. Také jeden nový svod bude 

ukončen stoupačkou s větrací hlavicí nad střechou. 

Plynoinstalace 

Stávající stav 

 1.NP- kotelna 2x kotel Viadrus G27 42 kW     

 1.NP –kotel v bytě 8,9-22,2 kW 

Návrh 

 4.NP-kotel kondenzační THRs 5-25C 4,8-23,9 kW. 
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1.2.2.9  Připojení na technickou infrastrukturu 

Příjezd na stávající parkoviště příslušící k správní budově je řešen pravým odbočením 

z jednosměrné ulice Optátovy na východní straně pozemku. V prostoru stávajícího 

nevyužívaného hřiště jsou uvažována nová odstavná parkovací stání, garáž pro 2 vozidla a 

několik krytých stání. Kvůli nevhodné konfiguraci terénu bude vybudována nová příjezdová 

komunikace na parkoviště na severní straně pozemku. 

 

1.2.2.10 Připojení na technickou infrastrukturu 

Proběhnou pouze drobné terénní úpravy související s vybudováním nového vjezdu na 

pozemek. Vykácené stromy v místě nové komunikace a odstavných stání budou nahrazeny. 

 

1.2.2.11 Popis vlivů stavby na životní prostředí 

Nástavba provozní budovy nemá vliv na životní prostředí, přírodu a krajinu, na 

soustavu chráněných území Natura 2000. Vybudováním nástavby nevznikají požadavky na 

nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

1.2.2.12 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Řešeno ve stávající budově.  

 

b) Odvodnění staveniště  

Na staveništi převládají travnaté přírodní plochy, které umožní vsakování dešťových 

vod.  Betonové plocha je mírně vyspadované a voda se na něm neudržuje.  

 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Hlavní příjezd na staveniště (výjezd ze staveniště) bude situován v místě budoucí 

příjezdové komunikace na nové odstavné parkoviště na severní straně pozemku, šířka 
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komunikace 5,5 m. Bude využito i již původní betonové parkoviště na východní části 

pozemku. Tato plocha bude využívána pro dopravu materiálu velkých rozměru. 

Napojení zařízení staveniště na technickou infrastrukturu je řešeno ve stávající budově. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby je nutné vhodnými opatřeními zajistit, aby vliv stavební činnosti, 

především hluk a prašnost na provoz blízkých objektů, zejména obytných domů, byl co 

nejmenší. 

Dodavatel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém 

technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby 

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní 

ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). 

 

e) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Při likvidaci odpadu z výstavby bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech. 

 

f) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Nástavbou nevznikají nové požadavky na demolice, asanace a kácení porostů. Stavba 

probíhá na objektu a pozemcích v majetku investora 

 

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Proběhnou pouze drobné terénní úpravy související s vybudováním nového vjezdu na 

pozemek. Přebytky zeminy budou využity na dorovnání terénních nerovností. 
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h) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V oblasti ochrany životního prostředí  - při realizaci všech činností na staveništi bude 

postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí při dodržování příslušné právní 

předpisy. Na stavbě nebude vznikat nadměrný hluka a prašnost.  

 

i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

 

Před zahájením prací budou pracovníci proškoleni o BOZP.  Budou také poučeni o  

staveništním provozu, seznámeni s hygienickými a požárními předpisy.  

Při realizaci budou dodržovány zákony a nařízení: 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A 

dále jeho změny 362/2007 Sb.  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovního 

prostředí. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojí technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

 

j) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb 

Žádné okolní stavby nejsou výstavbou dotčeny, bez nutnosti úprav pro osoby 

s omezenou schopností orientace a pohybu. 
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k) Zásady pro dopravní inženýrstá opatření 

Mimostaveništní doprava bude realizovaná nákladními automobily po veřejných 

komunikacích odbočkou z ulice Optátova. 

l) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Při realizaci stavebních prací bude provoz v budově přerušen. 
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2. Širší vztahy dopravních tras 

 Staveniště se nachází v Brně na ulici Optátova. Přeprava materiálů bude realizována ze 

stavebnin MAXIM s.r.o., které budou dodávat materiál pro technologickou etapu zdění, a 

z výrobny firmy EURODACH s.r.o se sídlem v Cvrčovicích, která bude dodávat na stavbu 

dřevěné vazníky. 

2.1 Definice tras 

Dopravu drobného material bude zajištěna automobilem Volswagen Transporter T5 ze 

stavebnin MAXIM s.r.o, které sídlí na adrese Veslařská 503/203, Brno- Jundrov. Tato trasa je 

dluhá asi 2,8 km. Na tento dopravní automobile nebude zřizován posuden na vyhovění, 

jelikož se jedná o automobile standartních rozměrů.  Ze stejného místa bude take dopravován 

material pro vyzdívání. Tuto dopravu zajistí nákladní automobil MAN LE 12.180 

valník.(poloměr otáčení 9,8 m).  Tato trasa bude označena v posudku jako trasa A. Další 

posuzovanou trasou B bude doprava dřevěných příhradových vazníků. Doprava bude 

provedena ze skladů firmy EURODACH. S.r.o. , která sídlí na adrese Cukrovarský 233, 

Pohořelice. Tato trasa je dlouhá 36 km. Převoz vazníků zajístí nákladní automobil SCANIA 

G420 s valníkem SCHWARZMULLER SPA 3/E RH 125. Délka celé soupravy je 16,5 m. 

Dle technických podmínek Ministerstva dopravy  TP 171, je vnější poloměr zatáčení 7,9 

metrů. 

2.1.1 Trasa A 

Trasa A začíná ve stavebninách MAXIM 

na adrese Veslařská 503/203, Brno- Jundrov. 

Trasa je dlouhá 2,8 km a potrvá asi 5 minut. Po 

výjezdu ze stavebnin pokračuje automobil asi 2 

km po ulici Veslařská až na křižovatku s ulicí 

Optátova, kde odbočí vlevo (BOD 1). Následně 

po asi 200 metrech odbočí  řidič opět vlevo na 

ulici Nálepková (BOD2). Po ulici Nálepková 

řidič pojede asi 300 metrů a odbočí vpravo na 

ulici Lelkova (BOD 3).                                

Obr.2.1.1: Trasa A (zdroj : [ 1])                        Následně pojede asi 400 metrů o ulici Lelkova až   

na křižovatku s ulicí Optátova, zde se vydá vpravo (BOD 4). Po ujetí asi 50 metrů bude v cíli.  
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2.1.2 Trasa B 

 Trasa B začíná ve firmě EURODACH, která sídlí na adrese Cukrovarský 233, 

Pohořelice. Skladovací prostory a výrobní halu firma Eurodach má v obci cvrčovice. Trasa je 

dlouhá 37 km a bude trvat asi 35 minut. Po vyjetí ze skladovací haly řidič zabočí asi po 50 

metrech vlevo. (BOD 1). Poté ujede asi 150 metrů a odbočí vpravo na hlavní silnici (BOD 2). 

Na této hlavní silnici 

setrvá až do Pohořelic, 

kde na křižovatce na ulici 

Tyrčova odbočí vlevo na 

ulici Lidická (BOD 3).  

Na této ulici řidič setrvá 

asi 2,7 km. Poté odbočí na 

nájezd rychlostní silnice 

E461 směr Brno (BOD 4). 

Na této trase pojede řidič 

asi 20 km. Poté Odbočí na 

nájezd úseku dálnice D1 

(BOD 5). Po ujetí asi 7 

km řidič sjede na silnici 

E461 (BOD 6). Na tomto 

úseku silnice řidič setrvá 

až po nájezd směr Brno-                                                                                                  

Bystrc, na který najede 

(BOD 7). Po asi 1 km 

odpočí vlevo na ulici 

Veslařská (BOD 8).  Asi 

po 500 m dorazí ridič na 

křižovatku, kde odbočí                                                                                                                 

,vlevo (BOD 9). Na této 

Obr.2.1.2 Trasa B   (zdroj : [ 1])                                                             silnici pojede asi 750 m a 

poté odbočí vlevo na ulici Optátova (BOD 10).  Po 100 m odbočí vlevo na ulici Nálepkova 

(BOD 11). Poté řidič pojede asi 300 m a odbočí vpravo na ulici Lelkova (BOD 12).  Po ujetí 
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asi 400 m dorazí na křižovatku ,kde odbočí na ulici Optátova (BOD 13). Asi za 50 m bude v 

cíli.  

 

2.2  Posouzení dopravních tras 

Název Trasa Vzdálenost 

(km) 

Doba 

(min) 

Bod zájmu Posouzení 

Trasa A 

Stavebniny 

Maxim 

- 

Optátova 

37 

2,8 5 

1- Křižovatka R= 16 m Vyhoví 

2- Křižovatka R= 9,8 Vyhoví 

3- Křižovatka R= 7,8 (15) Vyhoví 

4- Křižovatka R= 7,5 (15) Vyhoví 

Tab.2.2.1: Posouzení trasy A 

 

Název Trasa Vzdálenost 

(km) 

Doba 

(min) 

Bod zájmu , 

    poloměr     (m) 

Posouzení 

Trasa 

B 

Eurodach 

- 

Optátova 

37 

37 36 

1- Křižovatka R= 12 Vyhoví 

2- Křižovatka R= 5 (13) Vyhoví 

3- Křižovatka R= 19 Vyhoví 

4- Křižovatka R=26 Vyhoví 

8- Křižovatka R=17 Vyhoví 

9- Křižovatka R= 18 Vyhoví 

10- Křižovatka R= 6    

(16) 

Vyhoví 

11- Křižovatka R=9,8 Vyhoví 

12- Křižovatka R=7,8 (15) Vyhoví 

13- Křižovatka R= 7,5(14) Vyhoví 

Tab.2.2.2: Posouzení trasy B 
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Křižovatka č.1 

Jedná se o křižovatku výjezdu z výrobní haly 

pro dřevěné vazníky z obce Cvrčovice. Zde je 

poloměr otáčení 12 m, což je pro navrhovanou 

soustavu vyhovující. 

 

 

Obr.2.1.3: Křižovatka č.1 (zdroj : [ 1]) 

 

Křižovatka č.2 

Na této křižovatce je poloměr otáčení 5 m, což 

nevyhovuje pro navrhovanou sestavu. Proto 

bude nezbytně nutné zastavit dopravu 

pomocným pracovníkem na potřebně dlouho 

dobu, aby mohla soustava vjet do křížovatky   

Obr.2.1.4: Křižovatka č.2 . (zdroj : [ 1])                   větším poloměrem otáčení. Tedy 13 m. 

 

Křižovatka č. 3 

Na tomto místě je poloměr otáčení 19 m, což 

je plně vyhovující. Soustava plynule odbočí 

doleva a bude pokračovat v jízdě po ulici 

Brněnská. 

 

Obr.2.1.5: Křižovatka č.3 (zdroj : [ 1]) 
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Křižovatka č.4 

Zde je poloměr otáčení 26 m, tudíž souprava projede 

bez problému. 

 

 

 

Obr.2.1.6: Křižovatka č.4 (zdroj : [ 1]) 

Křižovatka č. 9 

Na dalším odbočení dopravní souprava taktéž 

projede bez omezení. Poloměr oblouku je zde 18 

m. 

 

 

Obr.2.1.7: Křižovatka č.9 (zdroj : [ 1]) 

 

Křižovatka č. 10 

Zde je poloměr oblouku 6m, což je nevyhovující. 

Proto bude potřeba zastavit dopravu v obou 

směrech pomocnými pracovníky na dobu 

průjezdu soupravy. Vnější úhel je již vyhovující, 

16 m. 

 

Obr.2.1.8: Křižovatka č.10 (zdroj : [ 1]) 
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Křižovatka č.11 

Poloměr oblouku je zde vyhovující 9,8 m , 

avšak pro bezpečný průjezd bude zastavena 

doprava v obou směrech na dobu průjezdu 

soupravy 

 

Obr.2.1.9: Křižovatka č.11 (zdroj : [ 1]) 

 

Křižovatka č. 12 

V tomto místě je vnitřní oblouk velikosti 7,8m 

nevyhovující, avšak jedná se o příjezd na 

jednosměrnou komunikaci. Řidič tedy  využije 

vnějšího poloměru, který je dostačující, 15m. 

 

Obr.2.1.10: Křižovatka č.12 (zdroj : [ 1]) 

 

Křižovatka č. 13 

Na tomto místě je stejná situace jako na 

předešlé křižovatce. Řidič využije vnějšího 

oblouku o poloměru 14 m, který dostatečně 

vyhovuje na průjezd soupravy. 

  

 

Obr.2.1.11: Křižovatka č.13 (zdroj : [ 1]) 
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Příjezd na staveniště 

Jelikož není možné pro soupravu s 

dřevěnými vazníky vjet přímo na staveniště, 

bude zde využito původní betonové 

parkoviště. Souprava nacouve na toto místo 

a autojeřáb náklad vyloží na skládku.  

 

Obr.2.1.12: Příjezd na staveniště (zdroj : [ 1]) 

 

Na trase z výrobny v obci Cvrčovice, až na staveniště v ulici  Optátova 37, Brno nevede žádné 

trolejbusové vedení. 

V oblasti mezi 6. a 7. posuzovaným bodem se nachází průjezd Pisáreckým tunele, který má 

podjezdnou výšku 4,8m. Jelikož váklad nepřesáhne výšku kabiny vozu, Uvažovaná výška 

soupravy je 3,85  m, tedy bez komplikací vyhový na podjezdovou výšku. 

O cca 300 metrů dale se nachází další podjezd, tunel Hlínky, který má teký podjezdnou 

plochu 4,8m. Souprava vyhoví i zde. 

 

Ministerstvo dopravy a spojů nařizenu vyhláškou č 100/ 2003 Sb.,   dovolené rozměrové a 

hmotnostní parametry. 

 

Povolená hmotnost prosilniční vozidla , konkrétně pro jízdní soupravy je 48 tun 

Navrhovaná souprava: 

  Tahač SCANIA 420G   - 6,72 t 

  Návěs SCHWARZMULLER SPA    - 5,5 t 

  Náklad                 - 4,26 t 

  Hmotnost soupravy celkem       - 16,48 t < 48 t   

 

Souprava vyhovuje hmotnostním limitům. 
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Povolené rozměry vozidel a souprav 

  Největší povolená šířka   2,55 m 

  Šířka navrhované soupravy   2,55 m 

 

Největší povolená výška pro soustavu tahače s návěsem  4m 

  Výška navrhované soustavy     3,85m 

 

  Největší povolená délka soupravy s návěsem   16,5 m 

  Délka navrhované soupravy              16,5m 

 

Jízdní souprava vyhovuje rozměrovým limitům dle zákona č 100/2003 Sb. 
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3. Výkaz výměr a materiál pro řešené stavební etapy 

3.1 Výkaz výměr  

 Výkaz výměr je řešen v příloze položkových rozpočtů jednotlivých etap. 

3.2 Materiál  

3.2.1 Materiál pro stavebně technologickou etapu zdění 

POROTHERM P+D 30  

 

Tvarovky jsou určené pro omítané jednovrstvé vnější i 

vnitřní nosné zdivo tloušťky 300 mm.  

Rozměry: 300 / 247 / 238 mm. 

Počet kusů na paletě: 80 ks 

Hmotnost: 15.4 kg 

Spotřeba na 1 m2: 16 

 

 

Obr.3.2.1: Porotherm 30 p+d  (zdroj : [ 2]) 

Potřebné množství 

(m
2
) 

Spotřeba  materiálu 

na 1 m
2 
 (ks) 

Spotřeba celkem (ks) 
Počet kusů na 

paletě (ks) 

Počet 

palet 

224,52 16 224,52 * 16=3593 80 45 

Tab.3.2.1:  Výkaz výměr Porotherm 30 p+d 

POROTHERM P+D 14 

Tvarovky jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitřní 

nosné i nenosné zdivo tloušťky 140 mm. 

Rozměry: 140 / 497 / 238 mm. 

Počet kusů na paletě: 80 ks 

Hmotnost: 12,4 kg 

Spotřeba na 1 m2: 8 

Obr.3.2.2: Porotherm 14 p+d (zdroj : [ 2]) 
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Potřebné množství 

(m
2
) 

Spotřeba  materiálu 

na 1 m
2 
 (ks) 

Spotřeba celkem (ks) 
Počet kusů na 

paletě (ks) 
Počet palet 

4,4 8 8*4,4 = 36 80 1 

Tab.3.2.2:  Výkaz výměr Porotherm 14 p+d 

POROTHERM 11,5 P+D 

Používají se pro zdivo vnitřních příček tloušťky 115 mm, 

případně pro vnější omítanou část obvodového vrstvení zdiva 

v kombinaci s tepelným izolantem 

Rozměry: 115 / 49,7 / 238 mm. 

Počet kusů na paletě: 96 ks 

Hmotnost: 11.8 kg 

Spotřeba na 1 m2: 8 

 

Obr.3.2.3: Porotherm 11,5 p+d (zdroj : [ 2]) 

Potřebné množství 

(m
2
) 

Spotřeba  materiálu 

na 1 m
2 
 (ks) 

Spotřeba celkem (ks) 
Počet kusů na 

paletě (ks) 
Počet palet 

231,4 8 231,4*8 =1852 96 20 

Tab.3.2.3:  Výkaz výměr Porotherm 11,5 p+d 

POROTHERM 30R P 15 ROHOVÁ 

 

Tvarovka je určená pro omítané jednovrstvé vnější i vnitřní 

nosné zdivo tloušťky 300 mm. Tato cihla je rohová 

Rozměry: 175 / 248 / 238 mm. 

Počet kusů na paletě: 96 ks 

Hmotnost: 11.1 kg 

Spotřeba na 1 m2:  Dle výšky stěny 

 

Obr.3.2.4: Porotherm 30R P 15 (zdroj : [ 2])            Tab.3.2.4:  Výkaz výměr Porotherm 30 RP 15 

Potřebné množství 

(ks) 

Spotřeba  materiálu 

na 1 m
2 
 (ks) 

Spotřeba celkem (ks) 
Počet kusů na 

paletě (ks) 
Počet palet 

140 - 140 96 2 
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ZAKLÁDACÍ MALTA POROTHERM PROFI AM 

 

Minerální vápenocementové zakládací malty určené 

pro snazší a přesné vyrovnání první vrstvy broušených 

cihel na základech nebo na stropní desce. 

Pevnost v tlaku (28 dni) : 15 N / mm2 

Spotřeba vody: max. 4 l / 25 kg suché směsi 

Vydatnost: cca 14 l hotové malty / 25 kg suché směsi 

 

 

Obr.3.2.5: Porotherm profi AM(zdroj : [ 2]) 

Potřebné množství 

(l) 

Vydatnost 1. balení  

(l) 

Spotřeba celkem balení 

(ks) 

Počet kusů na 

paletě (ks) 
Počet palet 

398,76 14 29 48 1 

Tab.3.2.5:  Výkaz výměr Porotherm Profi Am 

Na 1 m maltového podkladu pod 30P+D je zapotřebí 3 l hotové směsi (tl malty 10 mm).  

Na 1 m maltového podkladu pod 11,5 P+D je zapotřebí 1,5 l hotové směsi ( tl malty 10 mm) 

30P+D (34,65+9,89+6,42+2,9+2,3+5+5+5+9+10) =90,02 m * 3 l = 270,6 l 

11,5 P+D (28+2,3+2,2+1,1+5,6+1+2,1+2+3,7+3,3+2,1+4,1+4+2,4 =85,44m * 1,5l = 128,16 l 

Celkem je potřeba 270,6 + 128,16 =  cca 398,76 l malty 

 

MALTA POROTHERM TM 

 

Tepelně izolační malta pro vnější a vnitřní stěny. 

Pevnost v tlaku (28 dni) : 5 N / mm2 

Spotřeba vody: max. 17-19 l / 40 kg suché směsi 

Vydatnost: cca 40 l hotové malty / 40 kg suché směsi 

 

Obr.3.2.6: Porotherm Tm(zdroj : [ 2]) 
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Prvek 

Potřebné 

množství 

(m
2
) 

Vydatnost 

1. balení  

(l) 

Spotřeba celkem 

balení (ks) 

Počet 

kusů 

celkem 

Počet 

ks na 

palet. 

Počet 

palet 

celkem 

Porotherm 

30 P+D 
224 40 

(224,52*28)/40      

= 157,164 

223,194 50 5 
Porotherm 

14 P+D 
4,4 40 (4,4*13)/40= 1,43 

Porotherm 

11,5 P+D 
231,4 40 (231,4*11)/40=64,6 

Tab.3.2.6:  Výkaz výměr Porotherm Tm 

Pro vyzdění POROTHERM 30 P+D je za potřebí 28 l / m
2 
malty. 

Pro vyzdění POROTHERM 11,5 P+D je zapotřebí 11 l /m
2 

 malty. 

Pro vyzdění POROTEHRM 14 P+D je zapotřebí 13 l /m
2
 malty 

 

PŘEKLAD POROTHERM KP 7 

 

Cihelné překlady se používají jako plné nosné prvky nad okenní 

a dřevěné otvory ve zděných konstrukcích 

Rozměry: 70 / 238 / 1000 – 3500 mm 

Hmotnost: cca 35kg / m 

 

Obr.3.2.7: Porotherm KP 7(zdroj : [ 2]) 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.3.2.7:  Výkaz výměr Porotherm KP7 

Prvek 
Potřebný počet 

(ks) 

POROTHERM 7 dl.1000 mm 3 

POROTHERM 7 dl.1250 mm 6 

POROTHERM 7 dl.1750 mm 3 

POROTHERM 7 dl.2250 mm 27 

POROTHERM 7 dl.2750 mm 9 

POROTHERM 7 dl.3500 mm 12 
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POROTHERM KP 14,5 

Cihelné překlady se používají jako plné nosné prvky nad 

okenní a dřevěné otvory ve zděných konstrukcích. Tyto 

překlady nejsou sami o sobě nosné. Nosnými se stávají až při 

spojení s nadezdívkou. 

Rozměry: 145 / 71 / 1000 – 2750 mm 

Hmotnost: cca 20 kg / m 

 

Obr.3.2.8: Porotherm KP 14,5 (zdroj : [ 2]) 

 

Prvek 
Potřebný počet 

(ks) 

POROTHERM 14,5 dl.2250 mm 1 

Tab.3.2.8:  Výkaz výměr Porotherm KP 14,5 

 

POROTHERM KP 11,5 

Cihelné překlady se používají jako plné nosné prvky nad 

okenní a dřevěné otvory ve zděných konstrukcích. Tyto 

překlady nejsou sami o sobě nosné. Nosnými se stávají až 

při spojení s nadezdívkou. 

Rozměry: 115 / 71 / 1000 – 2750 mm 

Hmotnost: cca 20 kg / m 

Obr.3.2.9: Porotherm KP 11,5(zdroj : [ 2]) 

 

Prvek 
Potřebný počet 

(ks) 

POROTHERM 11,5 dl.1000 mm 18 

POROTHERM 11,5 dl.1250 mm 1 

POROTHERM 11,5 dl.1750 mm 1 

POROTHERM 11,5 dl.2000 mm 9 

Tab.3.2.9:  Výkaz výměr Porotherm KP 11,5 

 

 



51 
 

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 70 90 MM  

 

Polystyrénová tepelná izolace bude použita pro doplnění 

sestavy systému překladů POROTHERM. Z tabulí budou 

vyřezány kusy na výšku překladů. 

Rozměry: 1000 / 500 mm 

Balení: 2,5 m2 

 

Obr.3.2.10: Isover EPS 70(zdroj : [ 3]) 

 

Prvek 
Potřebný počet 

(m
2
) 

Plocha jedné 

desky(m
2
) 

Počet desek 

(ks) 

Počet desek 

v balení (ks) 

Počet 

balení(ks) 

ISOVER EPS 70 90 

mm 
11,94 0,5 24 5 5 

Tab.3.2.10:  Výkaz výměr Isover EPS 70 

Tato položka je naceněna v metrech. Jedná se o polystyrén výšky 250 mm, šířky 70 mm a 

délky pro potřebu překladů 47,75, což v přepočtu je 11,94 m
2
. 

 

ZDÍCÍ PISTOLOVÁ PĚNA DEN BRAVEN MEGA 70 05.25 

 

Pěna bude použita pro vyplnění otvorů po dořezávaných 

cihlách. 

Objem: 750 ml 

Doba řezatelnosti: 30 min 

Doba vytvoření nelepivé vrstvy: 2 min 

Obr.3.2.11: Den Braven Mega 70 (zdroj : [ 4]) 
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3.2.2 Materiál pro stavebně-technologickou etapu zastřešení 

DŘEVĚNÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY 

Vazník délky 

13,45m 

Počet : 4 ks 

 

Vazník délky 

12,200 m 

Počet : 1 ks 

Vazník délky 

10,650 

Počet : 12 ks 

Vazník délky 9,5 

Počet : 10 ks 

 

Vazník délky 6,65 

Počet : 5 ks 

Vazník délky 6,5 

Počet : 2 ks 

Vazník délky 5,3 

Počet : 2 ks 

 

Obr.3.2.12: Dřevěné vazníky   (zdroj : [1 ]) 

 

KOTEVLÍ ÚHELNÍK BV/Ú, BV/KP 12-42 –PEVNÁ, POSUVNÁ PODPORA PODPORA 

Kotevní L profil bude použit pro uchycení vazníků 

k věnci. 

Rozměry : 90/100/100 

Potřeba : 72 ks (pevná podpora) 

              72 ks (posuvná podpora) 

Obr.3.2.13: Kotevní úhelníky BV/Ú;BV/KP12-42   (zdroj : [ 5]) 
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DŘĚVOŠTĚPKOVÉ OSB DESKY TL. 18 mm – podbití příhradových vazníků 

Vyráběny technikou lepení dřevěných orientovaných 

třísek ve třech vrstvách. Třísky jsou orientované 

podélným směrem. Střední vrstva je orientovaná příčným 

směrem. Desky jsou opatřeny perem a drážkou. 

Rozměry: 2500 / 675 / 18 mm 

Plocha: 1,6875 m2 / ks 

Hmotnost: 11 kg 

 

 

Obr.3.2.14: OSB desky tl 18mm   (zdroj : [ 6]) 

 

Potřebné množství  

(m
2
) 

Plocha jedné 

desky (m
2
) 

Počet desek 

(ks) 

Počet desek 

na paletě (ks) 
Počet palet (ks) 

303,40 1,6875 180 56 4 

Tab.3.2.11:  Výkaz výměr OSB desky tl 18mm    

 

DŘĚVOŠTĚPKOVÉ OSB DESKY TL. 25 mm – záklop příhradových vazníků 

 

Vyráběny technikou lepení dřevěných orientovaných 

třísek ve třech vrstvách. Třísky jsou orientované 

podélným směrem. Střední vrstva je orientovaná 

příčným směrem. 

Rozměry: 2500 / 1250 / 25 mm 

Plocha: 3,125 m2 / ks 

Hmotnost: 15 kg 

Obr.3.2.15: OSB desky tl 25mm   (zdroj : [ 6]) 
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Potřebné množství  

(m
2
) 

Plocha jedné 

desky (m
2
) 

Počet desek 

(ks) 

Počet desek 

na paletě (ks) 
Počet palet (ks) 

377,59 3,125 121 28 5 

Tab.3.2.12:  Výkaz výměr OSB desky tl 25mm    

DŘEVĚNÝ HRANOL 50x30 mm 

Dřevěný hranol bude použit pro roznášecí rošt, který bude 

kotven k spodnímu pásu dřevěných vazníků, a také 

k vynesení bočního záklopu, který je kotven k vazníku. 

Hranoly budou impregnovány proti houbám, plísním a 

hmyzu. 

Rozměry: 50 / 30/ 4000 

 

 

Obr.3.2.16: Dřevěný hranol 50x30 (zdroj : [ 6]) 

Potřebné množství  (m) Délka jedné laťě Počet laťí (ks) 
Objem latě 

(m
3
) 

Objem celkem 

(m
3
) 

691,4 4 172,85 0,006 1,037 

Tab.3.2.13:  Výkaz výměr Dřevěný hranol 50x30 

 

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA JUTAFOL N 140 G SPECIAL 

Vícevrstvá polyolefinová parozábrana s perlinkovou mřížkou. 

Zabraňuje proniknutí vodních par z vnitřního prostoru objektu 

do tepelné izolace. Bude pokládána na záklop OSB 18 mm 

z interiéru.  

Rozměry role: 1,5 / 50 m 

Hmotnost role: 11 kg 

Plošná hmotnost: 140 g / m2 

Obr.3.2.17: Jutafol N 140G(zdroj : [ 7]) 

Potřebné množství  

(m
2
) 

Plocha jednoho 

balení (m
2
) 

Potřeba balení 

304 75 5  

Tab.3.2.14:  Výkaz výměr Jutafol N 140G 
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TEPELNÁ IZOLACE ISOVER MULTIMAX 30 mm 

Tepelná izolace tloušťky 30 mm bude použita pro 

vyplnění prostoru mezi dřevěným roštem 

připevněným na spodníchpásech dřevěných vazníků. 

Rozměry: 1200 x 600 mm 

Balení:  12,69 m2 / balení 

Součinitel tepelné vodivosti : λ = 0,039 (W.m
-1

K
-1

) 

Obr.3.2.18: Isover Multimax 30(zdroj : [ 3]) 

Potřebné množství  

(m
2
) 

Plocha jednoho 

balení (m
2
) 

Potřeba balení 

288,1 12,69 18 

Tab.3.2.15:  Výkaz výměr Isover Multimax 30 

 

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER DOMO 160 mm 

Tepelná izolace tloušťky 160 mm bude pokládána na izolaci 

kterou vymezuje dřevěný rošt. Izolace bude pokládána mezi 

spodní pásy dřevěných vazníků. 

Rozměry: šířka role 1200 mm 

Balení:  6,84 m2 / balení 

Součinitel tepelné vodivosti : λ = 0,039 (W.m
-1

K
-1

) 

 

 

 

Obr.3.2.19: Isover DOMO 160(zdroj : [ 3]) 

Potřebné množství  

(m
2
) 

Plocha jednoho 

balení (m
2
) 

Potřeba balení 

221,8 6,84 33 

Tab.3.2.16:  Výkaz výměr Isover DOMO 160 
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DIFUZNÍ FÓLIE TYVEK SOLIK LINDAB 

Difuzní kontaktní pojistná hydroizolace, která bude 

pokládaná na bednění (záklop) z OSB desek.  Kotvena bude 

oboustrannou lepicí páskou. 

Rozměry role: 1,5 / 50 m 

Hmotnost role: 6 kg 

 

Obr.3.2.20: Tyvek SOLIK LINDAB(zdroj : [ 8]) 

 

Potřebné množství  

(m
2
) 

Plocha jednoho 

balení (m
2
) 

Potřeba balení 

377,59 75 6 

Tab.3.2.17:  Výkaz výměr Tyvek SOLIK LINDAB 

 

DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 40x60  

 

Kontralať bude použita na vynesení střešní plechové krytiny a 

dřevěných latí. Bude kotvena k podkladu (OSB deskám s fólii) 

vruty. 

Rozměry: 40 / 60 / 4000 mm 

 

 

 

Obr.3.2.21: Kontralať 40x60(zdroj : [ 6]) 

 

Potřebné množství  (m) Délka jedné laťě Počet laťí (ks) 
Objem latě 

(m
3
) 

Objem celkem 

(m
3
) 

435,5 4 109 0,0096 1,046 

Tab.3.2.18:  Výkaz výměr Kontralať 40x60 

 

 



57 
 

DŘEVĚNÁ LAŤ 30x100 mm 

Lať bude sloužit k vynesení střešní krytiny a přichycení 

plechových profilů. 

Rozměry: 30 / 100 / 3000 

 

 

Obr.3.2.22: Lať 30x100(zdroj : [ 6]) 

 

Potřebné množství  

(m
3
) 

4,607 

Tab.3.2.19:  Výkaz výměr Lať 30x100 

 

OKAPNÍ PLECH LINDAB FOTPA 

Bude sloužit pro usměrnění stékající vody z krytiny a 

vzniklého kondenzátu do okapového žlabu.  Kotvený bude 

do podkladu (OSB desek s fólii). 

Rozměry : 205 / 245 / 2000 mm 

Potřeba: délka objektu 34 m,  rozměr plechu je 2 m. Potřebné            

množství je 18 ku (1 kus rezerva)  

 

Obr.3.2.23: Okapní plech Lindab Fotpa(zdroj : [ 8]) 

PODKLADNÍ OKAPOVÝ PLECH LINDAB FSRP 

Pokladní plech je určen pro založení krytiny. Bude kotven 

do podkladu vruty s plochou hlavou. 

Rozměry: 201 / 70 / 2000 mm 

Potřeba: délka objektu 34 m, rozměr plechu je 2 m. 

Potřebné množství je 18 ku (1 kus rezerva)  

 

Obr.3.2.24: Okapní plech Lindab FSRP(zdroj : [ 8]) 
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STŘEŠNÍ KRYTINA LINDAB SRP CLICK 

 

Střešní profily budou kotveny do latí vruty W153. 

Rozměry: 503 / 8000 mm 

Hmotnost: 5 ks / m2 

Potřeba:  377 m
2
 

Obr.3.2.25: Střešní krytina Lindab Click(zdroj : [ 8]) 

 

OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA  

Větrací mřížka bude použita pro zachycení nečistit do 

konstrukce střešního pláště. 

Rozměry: šířka 50 mm 

Balení: 5 m 

Potřeba: 34 /5 =7 (6,8) balení  

 

 

Obr.3.2.26: Větrací mřížka Lindab(zdroj : [ 8]) 

 

VĚTRACÍ PROFIL LINDAB VENTSRP 

Větrací profil bude osazen na hřeben. Slouží k zamezení 

průniku nečistot pod střešní profily a také pro vymezení 

hřebenové lišty 

Rozměry: délka 498 mm 

 

 

Obr.3.2.27: Větrací profil Lindab VENTSRP(zdroj : [ 8]) 
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PLECHOVÝ PROFIL PRO ZAKONČENÍ PULTU NPSRP 

Tento profil bude sloužit pro zakončení pultové střechy. 

Bude kotven do větracího profilu 

Rozměry: 131 / 134/ 2000 mm 

Potřeba: délka objektu 34 m,  rozměr plechu je 2 m. 

Potřebné množství je 18 ku (1 kus rezerva)  

 

Obr.3.2.28: Zakončení pultu Lindab NPSRP(zdroj : [ 8]) 

 

ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ LINDAB VISRP25 

Tento profil bude sloužit k ukončení systému u štítové stěny. 

Rozměry 83 / 151 / 2000 mm 

17 ks 

 

 

Obr.3.2.29: Lemování  Lindab VISRP25(zdroj : [ 8]) 

 

LEMOVÁNÍ KE ZDI PODÉLNÉ LINDAB SLSRP25 

Tento kus je určen k ukončení podélného provedení 

oplechování zdiva 

Rozměry 134 / 112 / 2000 mm 

Potřeba : 3 ks 

 

 

Obr.3.2.30: Lemování  Lindab SLSRP25(zdroj : [ 8]) 
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LEMOVÁNÍ KE ZDI -ZAKONČENÍ LINDAB STSRP 

 

Tento díl bude sloužit jako zakončení střechy u zdiva 

příčného. 

Rozměry :163 /132 

Potřeba : 2 ks 

 

 

Obr.3.2.31: Lemování  Lindab STSRP(zdroj : [ 8]) 

 

ŽLABOVÝ HÁK S JAZÝČKEM K 21 125 mm 

Žlabový hák bude sloužit k uchycení okapního žlabu. Místo pro kotvení 

žlabového žlabu bude vyfrézované v dřevěných latích. 

Rozměry: délka 125 mm 

Potřeba : 69 ks 

 

 

 

 

Obr.3.2.32: Žlabový hák(zdroj : [ 9]) 
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4. Technická zpráva zařízení staveniště 

4.1 Obecné informace 

4.1.1 Popis staveniště 

Staveniště bude vytvořeno pro realizaci nástavby administrativní budovy. Pozemek se 

nachází v ulici Optátova, městská část Brno-Jundrov a disponuje plochou 4920 m
2 

. 

V současné době se na pozemku vyskytuje administrativní budova, na jejichž střešní ploše 

vznikne nové podlaží. Západně od budovy taktéž vznikne nová příjezdová cesta na nově 

zbudované parkoviště, orientované na jih od budovy. Parcela se nenachází v průmyslové ani 

v žádné jiné zóně. 

 

4.1.2 Popis objektu 

Nástavba administrativní budovy je situována blíže k severnímu okraji pozemku nedaleko 

od přilehlé silniční komunikace. Objekt tvoří již stávající administrativní budova, kterou 

vynáší tři nadzemní podlaží. Konstrukce je tvořena jako montovaný železobetonový skelet 

s předsazeným obvodovým pláštěm od nosných sloupů. Stávající budova je navýšena o jedno 

podlaží. Toto podlaží nebude zabírat celou půdorysnou plochu střechy stávajícího objektu. 

Nástavba se sestává ze dvou hmot zastřešených pultovými střechami, které vynáší dřevěné 

příhradové vazníky. Svislé konstrukce vynáší nově zbudovaný podkladní ocelový rošt, který 

je posazen na ocelové patky v místech stávajících železobetonových sloupů. Na tento ocelový 

rošt bude vytvořen záklop z trapézových plechů a za pomocí bednění a stávající atiky bude na 

trapézový záklop vylita železobetonová deska. Vodorovné konstrukce budou zhotoveny ze 

zdiva POROTHERM 30 P+D, POROTHERM 14 P+D, POROTHERM 11,5 P+D. Stropy 

budou vyneseny dřevěnými přihradovými vazníky, které budou mít podbití a sádrokartonový 

podhled. Jižní a východní fasáda bude členěna francouskými okny s přístupem na venkovní 

zastřešenou terasu. Fasáda je řešena obkladovými deskami různého členění a barev. 

 

4.2 Koncepce zařízení staveniště 

 Objekt SO 01 bude řešen jako samostatný proces výstavby. Ostatní objekty, jako 

parkoviště a příjezdová cesta, budou vybudovány až po skončení objektu SO 01. 
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Ve výkresové dokumentaci je řešena koncepce zařízení staveniště pro realizaci nástavby 

administrativní budovy. Dílčí objekty zařízení staveniště byly navrženy s ohledem na 

provozní situaci, manipulaci materiálu, pohyb strojů, ale také s ohledem na maximální 

využitelnost ploch, funkčnost a efektivitu práce. 

  

Zařízení staveniště lze seskupit do kategorii: 

Provozní část 

• Vertikální doprava 

• Horizontální doprava  

• Skladovací plochy 

• Kontejnery na odpad 

• Uzamykatelné sklady 

• Zpevněné plochy 

• Rozvody inženýrských sítí 

Výrobní část 

• Míchací centrum 

• Kancelář 

• WC, sprchy, umývárna 

• Šatny 

• Sociální část 

 

4.3 Dopravní infrastruktura 

Vjezd na pozemek bude zbudován na západním okraji pozemku vedle objektu. Bude 

opatřen bránou.  Vjezd bude napojen na silnici druhé třídy ulice Optátova Brno. Po celou 

dobu výstavby bude v okolí staveniště upravena povolená rychlost. Jedná se o jednosměrnou 
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komunikaci, kterou nebude potřeba uzavřít. Další vjezd bude také z ulice Optátova. Tento 

vjezd vede na stávající parkoviště, a bude využíváno pro dopravu a skládku materiálu. 

 

4.4 Technická infrastruktura 

Pro stavební objekt bude využito stávajících rozvodů elektrické energie, vodovodu, 

plynovodu a splaškové i dešťové vody. Před budovou je zřízena vodovodní šachta, na kterou 

bude namontován vodoměr pro měření spotřební vody. Dočasným potrubím, bude vedena 

voda k míchacímu centru a dále k buňkám se sociálním zařízením.   

Na staveništi bude naistalován hlavní staveništní rozvaděč s hlavním vypínačem. 

Elektrická energie bude napojena na stávající elektrickou přípojku. Napájecí bod najdeme na 

severní fasádě objektu. Tento bod bude zakreslen ve výkresu Zařízení staveniště. Rozvody 

elektrické energie budou pod plánovanou komunikací opatřeny chráničkami. Elektřina bude 

taktéž vedena k míchacímu centru a k stavebním buňkám. Míchací centrum a stavební buňky 

budou vybaveny elektrickými rozvaděči. 

Dočasná splašková kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizační síť.  

Napojení na dešťovou vodu není vyžadováno. 

 

4.5 Převzetí staveniště 

V předem smluveném termínu ve smlouvě o dílo převezme zhotovitel staveniště od 

investora. V ten samý den dojde k předání dokumentace – projektová dokumentace, stavební 

povolení a další. Proběhne předání připojovacích bodů inženýrských sítí a základného 

vytyčovacího bodu. 

 

4.6 Realizace zařízení staveniště 

Prvky zařízení staveniště budou zřízeny dle projektové dokumentace, (výkres zařízení 

staveniště). Jako první se vybudují stavební buňky pro zázemí pracovníků (kancelář mistra, 

šatny, buňky se sociálním zařízením). Poté budou zřízeny skladovací plochy dle projektové 
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dokumentace zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude postupně předěláváno z důvodu 

potřeb pro právě probíhanou stavební etapu. 

 

4.7 Zařízení staveniště  

4.7.1 Pohyb na staveništi 

Všechny vstupy na staveniště budou uzamykatelné. Staveniště bude obehnáno plotem o 

výšce 1,8 metrů. Plot bude tvořen betonovými patkami, do kterých se vsadí ocelová 

konstrukce. Výplň jednotlivých polí plotu bude tvořena drátovým pletivem s neprůhlednou 

geotextilií. 

 Jelikož na staveništi bude zřízena jednosměrná komunikace, kde řidič nebude mít možnost 

staveniště projet, ani se otočit, bude vjezd sloužit zároveň i jako výjezd. Proto tento vjezd 

bude opatřen značkou „Výjezd vozidel“ ze stavby. Každý vstup na staveniště bude opatřen 

cedulí „Vstup jen s reflexní vestou“ a cedule „Používej ochranou přilbu“. Jelikož u vjezdu, 

který je současně i výjezd bude zřízena buňka pro stavbyvedoucího, není zapotřebí zřizovat 

vrátnici. Druhý vjezd na staveniště je na původní parkoviště východně od objektu. Toto místo 

bude sloužit pro pohodlnější dopravu a transport materiálu. 

 

 

4.7.2 Dopravní značení 

Poblíž příjezdu na staveniště bude zřízena dopravní značka „Zákaz stání“, která bude 

zajišťovat zcela otevřený a pohodlný příjezd na stavbu. U vjezdu na staveniště bude umístěna 

značka“ Zákaz vjezdu“. Zákaz se nebude týkat vozidel stavby, proto bude vjezd opatřen 

značkou „Mimo vozidel stavby“. Zároveň bude použita značka „Výjezd vozidel ze stavby“. 

Rychlost na staveništi bude regulována dopravním značením omezující rychlost na 5 km/h.  

Na přilehlé veřejné komunikaci bude zřízena dopravní značka omezující rychlost na 30 km/h 

a zároveň značka „Pozor, výjezd vozidel ze stavby“. 

 

4.7.3 Dopravní vnitrostaveništní 

 Pro dobrý nájezd a výjezd bude komunikace zřízena o šířce 5,5 metrů. Plocha bude 

zpevněna od staveništní brány, až po stávající betonové hřiště. Na této zpevněné ploše poté 
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vznikne plánová vjezd na parkoviště. Na staveništi bude omezena rychlost na 5 km/h. Při 

druhém vjezdu bude taktéž stavební brána. 

 

4.7.4 Skladovací kontejnery 

Skladovací kontejnery slouží na staveništi k úschově drobných pracovních pomůcek a 

nářadí a hlavně k uschování stavebního materiálu, který nesmí být vystaven přímému 

slunečnímu svitu a nepříznivým klimatickým podmínkám. Kontejnery budou uzamykatelné. 

Budou zřízeny 2 kontejnery  SK20Z  o rozměrech 6058 x 2438 x 2591. Světlá výška 

Kontejneru je 2300 mm. 

 

 

Obr.4.1.1: Skladovací kontejner (zdroj : [ 10]) 

 

4.7.5 Skladovací plochy 

Na staveništi budou zřízené skladovací plochy dle potřeby materiálu. Budou 

vybudovány dlouhodobé skládky na uložení ocelových profilů (podkladní rošt), cihelných 

bloků a poté i dřevěných vazníků. Jelikož zařízení staveniště se nachází na nevyužívaném 

dětském hřišti, které je vybetonované, bude využito těchto ploch k zařízení staveniště. Na 

dětském hřišti bude zařízeno míchací centrum, skladovací plochy pro suché směsi, a částečně 

i skladovací kontejnery. Skládka o velikosti 90 m
2
 bude zpevněna štěrkopískem. Obvodnění 

bude řešeno vsakováním. Tyto skladovací plochy budou vyznačeny ve výkresu zařízení 

staveniště. 

 

.  
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 Zpevnění podkladů proběhne v místech plánované skládky a tam,  kde budou obytné 

kontejnery – šatny, sociální zařízení, kontejner pro stavebního mistra. Dále budou plochy 

zpevněny okolo těchto kontejnerů. Plochy budou zpevněny udusáním stávajícího podloží u 

obytných kontejnerů, skladovací plochy budou zpevněny udusáním stávajícího podloží a 

navezeného štěrkopísku. Odvodnění bude zajištěno vsakováním. Na vybetonovaném dětském 

hřišti se v místě míchacího centra voda nezadržuje.   

 

4.7.6 Míchací centrum 

Míchací centrum bude sloužit k míchání suché směsi s vodou. Jako suchá směs bude 

použita malta POROTHERM PROFI AM, a POROTHERM TM, která bude uskladněna na 

paletách vedle míchacího centra z důvodu pohodlného a snadného přemisťování k míchačce. 

Tato plocha nebude zpevňována, jelikož se nachází na původní vybetonované ploše. 

K míchacímu centru bude přiveden zdroj vody a elektřina. 

 

4.7.7 Kontejner na odpad 

Kontejnery na tříděný odpad a ostatní odpad budou umístěny v blízkosti skladovacích 

ploch. V případě potřeby bude kontejner vyvezen obslužnou firmou. Budou zřízeny 2 

kontejnery. Na spalný odpad a nespalný. Bude využito kontejnerů Mulden od Firmy Monza. 

 

4.7.8 Zázemí pro pracovníky 

Pro zázemí pracovníku budou zřízeny mobilní stavební buňky: 

ŠATNY – budou vyhotoveny z kontejnerů OK02C, bude napojen na přívod elektřiny. 

 

Obr.4.1.2: Šatny  

(zdroj : [ 10]) 
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SANITÁRNÍ KONTEJNER – Bude vyhotoven z kontejneru SAN20-1, bude připojen přívod 

elektřiny, vody a splaškovou dočasnou kanalizací. 

 

Obr.4.1.3: Sanitární kontejner (zdroj : [ 11]) 

 

OBYTNÝ KONTEJNER – bude vyhotoven z kontejneru OK10, který bude sloužit jako zázemí 

stavbyvedoucího. Kontejner bude napojen na přívod elektřiny, vodovod a splaškovou dočasnou 

kanalizaci. 

 

Obr.4.1.4: Obytný kontejner(zdroj : [ 11]) 

 

4.7.9 Výpočet zázemí pracovníků 

Na staveništi budou realizovány dvě stavební technologické etapy. Jelikož při 

technologické etapě zdění bude využito vice pracovníků, bude zázemí pracovníků vypočteno 

na tento počet pracovníku. Bude využito deset pracovníků. Na jednoho pracovníka připadá 

plocha 1,5 m
2
.
 

Výpočet: 

10 * 1,5 = 15 m
2
 

Plocha obytného kontejneru = 14,0 m
2
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Návrh: 

Jsou navrženy dva obytné kontejnery s celkovou užitnou plochou 28 m
2
. 

 

4.8 Výpočet potřeby elektrické energie 

4.8.1 Elektrická energie pro stroje a nářadí 

Na staveništi se budou používat stojní zařízení a nářadí, které pro fungování vyžadují 

přívod elektrické energie. Do míchacího centra a pro stavební výtah bude elektrická energie 

přivedena z rozvodny elektrické energie, která je umístěná na severní fasádě objektu. 

 

Stavební stroj (nářadí) 

 

Příkon 

(KW) 

Počet 

kusů 

Příkon 

(KW) 

Zdění     

               Stavební míchačka ATIKA PATRIOT 250 2,2 1 2,2 

Stavební výtah GEDA 1200 Z/ZP 11 1 11 

Horkovzdušná pistole BOSH GHG 660 lcd 2,3 1 2,3 

Zastřešení    

Přímočará pila NAREX EPL 75B E3 0,5 2 0,5 

Ruční kotoučová pila NAREX EPK 16 D 1,1 2 2,2 

Vrtací kladivo NAREX EKV 20 E 2,0J 0,55 1 1,1 

Celkový příkon P1   19,3 

Tab.4.1.1: Výpočet potřeby elektřiny pro stavební stroje 

4.8.2 Elektrická energie pro osvětlení 

 

Obytný kontejner 

 

Příkon 

(KW) 

Počet 

kusů 

Příkon 

(KW) 

Kancelář stavbyvedoucího 0,29 1 0,29 

Šatna 0,86 2 1,72 

                 Kontejner se sociálním zařízením a WC 0,86 1 0,86 

        Celkový příkon P2    2,87 

Tab.4.1.3: Výpočet potřeby elektřiny pro osvětlení 
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Jelikož se nepředpokládají práce za snížené viditelnosti, nebude využito venkovního 

osvětlení. Elektrická energie bude zapotřebí pro osvětlení obytných kontejnerů. 

Výpočet nutného příkonu elektrické energie 

S= 1,1*[(0,5*P1+0,8*P2) 2]0,5 

 

• 1,1 ………… ztráta ve vedení 

• 0,5 ………… koeficient současnosti motorů 

• 0,8 ………… koeficient vnitřního osvětlení 

S = 1,1*[(0,5*19,3+0,8*2,87) 2] 0,5 

 

S = 13,0614 KW 

 

4.9 Výpočet potřebné vody 

4.9.1 Výpočet potřebné vody pro stavební proces 

 

Voda bude použita pro míchání maltové směsi. Maltová směs bude míchána 

v míchacím centru, kam bude přivedená voda.  Malta POROTHERM  TM je dodávaná 

v balení o objemu 50 litrů. Na toto balení je zapotřebí 18 litrů vody. Toto množství nám zajistí 

kvalitní, konzistentní a plastickou hmotu.   

 

                         Spotřeba vody pro stavební technologickou etapu - zdění 

Keramické tvarovky  1 l vody/ m2 Celkemzdiva ( m2)   Celkem spotřeba vody ( l ) 

            30 P+D                   28  21 224,53 6 286,84 

14 P+D 13 4,38 56,94 

11,5 P+D  11 231 231,39 2 545,29 

Celková spotřeba vody  8 889,07 

Tab.4.1.4: Výpočet potřeby vody pro stavební technologickou etapu 
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4.9.2 Výpočet potřebné vody pro hygienické účely 

Voda pro hygienické účely bude zavedena v kontejnerech se sociálním zařízením, a do 

kontejneru pro stavebního mistra. Pro tekoucí teplou vodu, WC a umyvadla je vznesen 

požadavek 26 m
3
 / rok / osoba. Spotřeba vody jedním pracovníkem je 71,2 litrů 

Spotřeba vody pro hygienické účely  

Počet osob dny Spotřeba za den Celková spotřeba ( l ) 

10 35 71,2 24 920 

Tab.4.1.5: Výpočet potřeby vody pro hygienické účely 

 

4.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavby 

 

Před zahájením prací budou pracovníci proškoleni o BOZP.  Budou také poučeni o  

staveništním provozu, seznámeni s hygienickými a požárními předpisy.  

 

Při realizaci budou dodržovány zákony a nařízení: 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A 

dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovního 

prostředí. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojí technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků  
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5. Návrh strojní sestavy 

5.1 Obecné informace 

Jednotlivé stroje do strojní sestavy byly vybrány pro řešné etapy, a to pro zdění a 

zastřešení. Strojní sestava byla vybírána z hlediska účelnosti ale také i z hlediska 

ekonomického využití. U všech strojů byly přezkoumány parametry a vlastnosti, podle 

kterých byly vybrány stroje k využití na příslušnou stavební etapu. 

5.2 Nářadí 

Vyrovnávací souprava k zakládání první vrstvy cihel, pásmo, vodováha, zednická lžíce, 

zednické kladívko, svinovací metr, gumová palice, šňůra, olovnice, úhelník, zednické špachtle 

a hladítka, malířská štětka, kýbl, geodetická sada, kolečko. Svinovací metra, ocelové pravítko, 

nůžky na plech, kladivo, šroubovák plochý a křížový, tesařský nůž, pásmo, plastová palička. 

5.3 Ochranné pomůcky 

Vhodný pracovní oděv, pracovní obuv, respirátor, reflexní vesta, ochranná helma, 

ochranné rukavice, ochranné brýle, lanové jištění, nákoleníky. 

 

5.4 Stroje 

Výpis jednotlivých strojů  

5.4.1  Stavební míchačka ATIKA PATRIOT 250(321601) 

5.4.2 Věžový jeřáb LIEBHERR LTM-1030/2 

5.4.3 Nákladní automobil MAN LE 12.180 valník 

5.4.4 Hydraulická ruka PALFINGER PK 16001 C 

5.4.5 Laserová vodováha samonivelační BOSH PLC 10 

5.4.6 Rozbruska STIHL TS 420 + diamantový rozbrušovací kotouč STIHL BA80, 350 mm 

5.4.7 Stavební výtah GEDA 1200 Z/Zp 

5.4.8 Tahač SCANIA G420  
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5.4.9 Valníkový návěs SCHWARZMULLER SPA 3/E RH 125 

5.4.10 Užitný vůz VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 

5.4.11 Pojízdné trubkové lešení HAKI UNIVERSAL 

5.4.12 Přímočará pila NAREX EPL 75B- E3 

5.4.13 Ruční kotoučová pila kompaktní NAREX EPK 16 D 

5.4.14 Vrtací kladivo NAREX EKV 20 E 2,0J 

5.4.15 AKU šroubovák MAKITA 6271 DWAE 12V 1,9Ah 

5.4.16 AKU úhlová bruska MAKITA BGA450RFE 

 

 

5.4.1  Stavební míchačka ATIKA PATRIOT 250(321601) 

 Použití: Stavební míchačka bude používána pro míchání maltové směsi pro zdění. 

 

Technické údaje: 

• Rozměry délka  1380 mm 

                        Šířka  910 mm 

                        Výška  1480 mm 

• Hmotnost   115 kg 

• Výkon    900 W 

• Objem bubnu   250 l 

• Příkon motoru   2,2 kW 

• Brzda s nožní obsluhou   

 

 

Obr.5.1.1: Míchačka Atika Patriot 250 (zdroj : [ 11]) 
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5.4.2 Věžový jeřáb LIEBHERR LTM-1030/2 

Použití: Autojeřáb bude sloužit jako 

vertikální přeprava materiálu na staveništi. 

Ve stavební etapě pro zdění bude použit 

pro přemístění keramických tvarovek ze 

skládky na stavbu. Při zastřešení objektu 

bude použit pro přemístění a ukládání 

dřevěných prvků (dřevěných vazníků, OSB 

desek, dřevěných latí). 

 

Obr.5.1.2: Autojeřáb Liebherr LTM- 1030/2 

                                                                                 (zdroj : [ 12]) 

Technické údaje: 

• Rozměry  

Délka    10 960 mm 

Šířka   2 680 mm 

Šířka s výložníky  6 300 mm 

Výška    3 750 mm 

 

Obr.5.1.3: Autojeřáb Liebherr LTM- 1030/2 (zdroj : [ 12]) 
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• Celková hmotnost   55 t 

• Nosnost    35 t  

• Výložník    minimální vzdálenost   2 500mm 

maximální vzdálenost   36 000 mm 

     maximální vzdálenost s nástavcem 48 000 mm 

• Maximální dopravní rychlost  80 km/h 

 

5.4.3 Nákladní automobil MAN LE 12.180 valník 

Použití: Nákladní automobil bude sloužit k přepravě stavebního materiálu ze stavebnin na 

staveniště. Bude použit pro převoz a přemístění palet s keramickými tvarovkami, palety se 

suchými směsi, překladů, a ostatního stavebního materiálu. K vyskládání nákladu z valníku na 

skládku bude sloužit hydraulická ruka. 

  

Obr.5.1.4: Man LE 180 valník2 (zdroj : [ 13]) 

Technické údaje: 

• Rozměry   

délka   7 500 mm 

Šířka   2 550 mm 

výška   3 350 mm 

Délka valníku       4 900 mm  

Obr.5.1.5: Man LE 180 valník(zdroj : [ 13]) 
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 Celková hmotnost soupravy    26 000 t 

• Povolená hmotnost soupravy    44 000 t 

• Objem valníku     9,33 m3 

 

5.4.4 Hydraulická ruka PALFINGER PK 16001 C 

Použití: Hydraulická ruka se bude používat na vyložení materiálu z valníku nákladního 

automobilu. Hydraulická ruka bude součástí nákladního automobilu. Materiál se bude ukládat 

na předem určené skladovací plochy. 

  

Obr.5.1.6: Palfinger PK16001 C (zdroj : [ 14]) 

Technické údaje:  

Maximální nosnost:     6460 kg 

Nosnost při maximálním vyložení:  380 kg 

Maximální vyložení    16,3 m 

 

5.4.5 Laserová vodováha samonivelační BOSH PLC 10 

Použití: Laserová vodováha bude používána k vytyčení horizontálních a vertikálních bodů při 

zakládání první vrstvy maltového podkladu. Vodováha bude opatřena stativem. 

Technické údaje:  

• Disponuje automatickou a přesnou kalibrací. 

• Použitelný rozsah až 15 m. 

• Přesnost laseru 0,04 mm/m 

• Součástí bude i stativ 

Obr.5.1.7: Bosh PLC 10 (zdroj : [ 15]) 



78 
 

5.4.6 Rozbruska STIHL TS 420 + diamantový rozbrušovací kotouč STIHL BA80, 350 

mm 

Použití: Rozbrušovací stroj bude použit na řezání a tvarování keramických tvarovek. 

Rozbruska bude vybavena antivybrační rukojetí a vodní přípojkou pro připojení hadice 

s vodou. 

Technické údaje:  

• Výkon    3,2 kW 

• Hmotnost   9,7 kg 

• Maximální hloubka řezu 125 mm 

• Objem palivové nádrže  0,71 l 

 

 

Obr.5.1.8: Stihl TS 420 (zdroj : [ 16]) 

 

5.4.7 Stavební výtah GEDA 1200 Z/Zp 

Použití: Stavební výtah se bude používat jako vertikální přeprava osob na stavbu. Bude také 

využíván pro přepravu lehkých materiálů. Kotvení bude provedeno příslušnými kotvami do 

obvodové fasády a na horním okraji stavby. Elektrická energie bude přivedena z míchacího centra 

 

Technické údaje: 

• Nosnost        1200 kg 

• Maximální výška zdvihu     100 m 

• Rychlost zdvihu       30 m/min 

• Rozměry plošiny     1 450 x 2 600 x 1100  

• Max. počet osob       7 osob 

• Rozměry jednotky      2 800 x 2 820  

 

Obr.5.1.9: Geda 1200 Z/Zp (zdroj : [ 17]) 
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5.4.8 Tahač SCANIA G420  

Použití: Automobil bude použit pro primární dopravu na staveniště. Bude tvořit jízdní sestavu 

v kombinaci s návěsem SCHWARZMULLER 

Technické údaje: 

 Rozměry : délka 5 940mm 

                    Šířka 2500 mm 

        Výška 3 832 mm 

 Hmotnost:   6,72 t 

 Výkon   324 kw 

Obr.5.1.20: Scania G420 (zdroj : [ 18]) 

 

5.4.9 Valníkový návěs SCHWARZMULLER SPA 3/E RH 125 

Použití: návěs bude v kombinaci s tahačem SCANIA použit jako primární doprava na 

staveniště. Tato soustava bude výhradně použita na převoz dřevěných příhradových vazníků. 
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Obr.5.1.21: Schwarzmuller SPA 3/E RH 125 (zdroj : [ 19]) 

• Celková hmotnost   55 t 

• Vlastní hmotnost   5,6 t  

• Výložník    šířka výložníku   2 480 mm 

Délka ložné spáry   13 675 mm 

     Výška valníku    1000 mm 

• Maximální dopravní rychlost  80 km/h 

 

5.4.10 Užitný vůz VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 

Použití: dodávka bude využívána pro primární dopravu na staveniště. Využíváno pro přepravu 

méně rozměrového materiálu, pracovních pomůcek a nářadí. 

 

Technické údaje 

• Rozměry délka       5 290 mm 

                                    Šířka       1 904 mm 

                                    Výška       1 990 mm 

• Zdvihový objem       1984 cm
3
 

• Nosnost        1140 kg 

 Obr.5.1.22: Vw Transporter T5          Plocha nákl.prostoru                  2 753 x 1 244  

                (zdroj : [ 20]) 
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5.4.11 Pojízdné trubkové lešení HAKI UNIVERSAL 

Použití: lešení bude používáno při zdění nad 1500 mm. Dále bude použito pro zdění ve výšce 

nad 1500 mm, osazování překladů a dřevěných příhradových vazníků. Použito bude také při 

zavětrování  dřevěných vazníků. 

Technické údaje: 

• Rozměry  délka 3 050 mm 

                                    Šířka  1 250 mm 

                                                výška 14 500 mm 

 Maximální zatížení 200 kg/m
2
 

 

Obr.5.1.23: Lěšení Haki Universal     (zdroj : [ 21])                 

 

5.4.12 Přímočará pila NAREX EPL 75B- E3 

Použití: Pila bude použita pro detailnější potřebné úpravy přesných rozměrů. Bude také 

použita pro vyřezání otvorů a úpravy jednotlivých dílců. 

Technické údaje: 

• příkon    500W 

• Napětí    230 V 

• Počat zdvihů   350-3500 / min 

• Hmotnost   2,5 kg 

• Řezání pod úhlem  45° 

• Hloubka řezu ve dřevě  75 mm         

 

 

Obr.5.1.24: Lěšení Haki Universal    (zdroj : [ 22])                                   
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5.4.13 Ruční kotoučová pila kompaktní NAREX EPK 16 D 

Použití: kotoučová pila bude použita pro zkracování latí a OSB desek dle požadovaných 

rozměrů. 

Technické údaje:                       

• příkon        1 100 W 

• Napětí        230 V 

• Počat otáček       4 700 / min 

• Hmotnost       3,4 kg 

• Řezání pod úhlem      0 - 45° 

• Hloubka řezu ve dřevě      0 - 55 mm                                                                         

 

Obr.5.1.25: Narex EPK 16D      (zdroj : [ 23])                                                  

 

 

5.4.14 Vrtací kladivo NAREX EKV 20 E 2,0J 

Použití: Kladivo bude použito pro předvrtání otvorů pro prostupy dřevěnými prvky a také pro 

vyvrtání otvorů pro kotvení dřevěných vazníků. 

 

Technické údaje : 

• příkon                   550 W 

• Napětí         230 V 

• Max. průměr vrtání do dřeva      30 mm 

• Max. prům. vrtání do betonu      20mm 

• Hmotnost    2,2 kg 

Obr.5.1.26: Narex EKV 20 E 2,0J   ( zdroj : [ 24])                                                           

                                                                       Počet otáček    0 – 1 000 ot / min 
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                                                                      Frekvence úderů             0 – 4 950 úd / min       

5.4.15 AKU šroubovák MAKITA 6271 DWAE 12V 1,9Ah 

Použití: šroubovák bude použit pro spojení dřevěných prvků vruty.  Šroubová bude opatřen 

náhradní baterii 

Technické údaje:  

• Akumulátor                      12 V  

• Kapacita baterie       1,9 Ah  

• Max. průměr vrtání do dřeva      17 mm 

• Max. průměr vrtání do Betonu   10 mm 

• Hmotnost                     1,5 kg 

• Krouticí moment       30 Nm 

   Počet otáček                  0-1300 ot/ min 

Obr.5.1.27: Makita 6271 DWAE 12V ( zdroj : [ 25])                              

 

5.4.16 AKU úhlová bruska MAKITA BGA450RFE 

Použití: bruska bude použita na zakracování a úpravu ocelových prvků. Bruska bude opatřena 

náhradním akumulátorem. 

Technické údaje: 

• Akumulátor                      14,4 V  

• Kapacita baterie       3,0 Ah  

• Max. průměr kotouče       115 mm 

• Hmotnost                     1,8 kg 

• Počet otáček     0 – 10 000 ot / min 

Obr.5.1.28: Makita BGA450RFE     ( zdroj : [ 26])                                                     
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5.4.17 Horkovzdušná pistole BOSH GHG 660 LCD 

Použití: horkovzdušná pistole bude použita pro sváření spojů hydroizolace. 

Technické údaje : 

• příkon                      2300 W 

• Napětí         230 V 

• Pracovní teplota       50 - 660 °C 

• Proud vzduchu    250 – 500 l/min  

Hmotnost                     0,97 kg                                                             

 

Obr.5.1.29: Bosh GHG 660 LCD      ( zdroj : [ 27])                                                                      
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6. Technologický předpis – zdění 

6.1 Obecné informace 

Název stavby:  Nástavba provozní administrativní budovy Plemenáři Brno, a.s. 

Charakter stavby:  Změna dokončené stavby  - nástavba 

Účel stavby: Samostatně stojící třípodlažní objekt na p. č 971/10 využíván 

jako provozní budova. Nástavba bude sloužit jako jejímu 

rozšíření. 

Místo:   Brno, Optátova 708/37. Parcelní čísla – 971/10 

Kraj:   Jihomoravský 

Návrhové kapacity stavby: zastavěná plocha - nástavba:   368 m
2 

                   výtahová šachta:   3,5 m
2 

       
            plocha garáže:   39 m

2 

Užitná plocha -  nástavba:    286,1 m
2
 

             garáž:   33,2 m
2 

Obestavěný prostor - nástavba:  1729,6 m
3
 

            výtahová šachta: 49,5 m
3
 

            garáž:   175,5 m
3
 

Plochy ostatní -  komunikace + parkování 628 m
2
 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI 

Název:   Plemenáři Brno, a.s. 

Zastoupen:  Ing. František Tomášek 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

Generální projektant: Ing. Jan Polášek- ATELIER A3, Úvoz 74, 602 00 Brno 

    IČO: 46995404, DIČ: CZ46995404 

Zodpovědná projektant: Ing. Jan Polášek- ATELIER A3, Úvoz 74, 602 00 Brno 
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6.2 Obecné informace o stavbě 

Nástavba objektu se nachází na střeše stávající provozní budovy na ulici Optátova v Brně. 

Samostatně stojící třípodlažní objekt na parcele p. č. 971/10 je využíván jako administrativní 

budova.  

Budova je půdorysného tvaru obdélníku z druhé poloviny 70. let minulého století a nachází se 

v Brně v Jundrově na mírně svažitém pozemku u jednosměrné komunikace orientované na 

sever od budovy (ulice Optátova). Plochy náležící k objektu jsou částečně využity 

k parkování. Dále na jižní straně se zde nachází nevyužívané hřiště a zatravněné plochy. Tyto 

plochy budou dále využity k zřízení parkovacích míst, garáže a příjezdové cesty.  

 Hlavní vstup do objektu je od ulice Optátova po chodníku, který je původní. Z dříve 

nevyužitého hřiště bude vystavěná garáž a na zatravněných plochách za budovou (orientace 

na jih), bude nově zřízené parkoviště, které bude sloužit pro zaměstnance. Dle ČSN 73 6110 

část 14 bude vystavěno 14 parkovacích stání (11 parkovacích stání venkovních + 3 garážová 

stání). Z toho jedno parkovací stání venkovní bude vyhrazeno pro handicapované. Veškerá 

parkovací stání budou vytvořené zámkovou dlažbou. Tato stavební etapa nově zřízeného 

parkovacího stání je řešena v samostatné příloze. Rovněž také garážové stání je řešeno v 

samostatné příloze. 

Nově bude také vybudován výtah do řešené nástavby administrativní budovy. Jako 

jediná nástupní stanice do výtahu bude využita garáž. Výstupní stanice bude v řešené 

nástavbě budovy. Výtah je taktéž řešen v samostatné příloze projektové dokumentace. 

 Dále bude zřízena i příjezdová cesta za areál pro snadný příjezd na parkoviště. Tato 

cesta je orientovaná na západ od budovy a je tvořena zámkovou dlažbou. Vjezd na 

příjezdovou cestu je z jednosměrné ulice Optátova a vyústí na parkoviště za budovou. 

Součástí projektové dokumentace je i samostatná příloha projektu příjezdové cesty. 

 Dispozice stávajícího objektu je řešena tak, že všechny kanceláře jsou řešeny na 

severní ale i jižní stranu. Mezi kancelářemi středem objektu probíhá chodba. Ostatní centrální 

místnosti jako sociální zařízení a technická místnost, jsou orientované na jih. Na západní 

straně objektu se v prvním podlaží nachází privátní místnost sociálního zařízení. Schodiště je 

orientované naproti hlavnímu vstupu, tudíž na jižní straně objektu. V druhém a třetím podlaží 

jsou taktéž kanceláře orientované na severní a jižní stranu a mezi kancelářemi uprostřed 
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objektu probíhá chodba. Místnost sociálního zařízení a technická místnost jsou orientovány na 

jih. 

Nově vybudované podlaží bude řešeno jako nástavba původní administrativní budovy, 

která bude taktéž sloužit k administrativním účelům. Přístup do nástavby bude umožněn nově 

zřízeným výtahem o dvou stanicích (vstupní stanice je zřízena v nově vybudované garáži a 

výstupní stanice je zřízena v nově vybudovaném podlaží), ale bude využito i stávající 

schodiště, které bude vybudované z třetího nadzemního podlaží do nástavby budovy. 

Nástavba nezabírá půdorysně plochu celé střechy a po obvodu ustupuje do stávající atiky. 

Nástavba objektu se sestává ze dvou hmot zastřešených pultovými střechami. Na západní 

části  nástavby s vyšší světlo výškou se nachází reprezentativní prostory. Ustoupením  hmoty 

v místě komína, vzniká venkovní zastřešená terasa v návaznosti na zasedací místnost. Jižní a 

východní terasa je členěna francouzskými okny s přístupem na venkovní terasy.  

 

6.3 Obecné informace o procesu 

Technologický předpis se zaobírá řešením technologické etapy zdění pomocí systému 

POROTHERM. Tento technologický předpis se věnuje vyzdění obvodového zdiva, 

vnitřního nosného zdiva, příček a ukládání překladů. 

 

6.4 Materiál, doprava a skladování 

6.4.1 Materiál 

Technologická etapa zdění bude realizována pomocí keramických tvárnic systému 

POROTHERM. Na obvodové konstrukci zdiva budou použity tvárnice POROTHERM 30 

P+D. Vnitřní nosné zdivo budou použity tvarovky POROTHERM 30 P+D. Pro vnitřní zdivo 

v místnosti 1.13 ŠATNA, UMÝVÁRNA bude použito keramických tvarovek POROTHERN 

14  P+D. Příčky v objektu budou tvořeny příčkovkami POROTHERM 11,5 P+D. Jako další 

materiál se budou používat překlady systému POROTHERM a to konkrétně POROTHERM  

KP 7 pro obvodové POROTHERM 30 P+D a vnitřní nosné zdivo POROTHERM 30P+D . 

Překlady ploché POROTHERM KP 11,5 budou použity na příčky z příčkovek POROTHERM 
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11,5 P+D. V technologické předpisu je řešená i podkladní hydroizolace pod první vrstvu 

zdiva pomocí hydroizolační fólie POROTHERM ZIP – S. 

Dále pro přehlednost je zpracován výkaz výměr v kapitole 2. Výkaz výměr a materiál 

pro řešení stavební etapy 

 

6.4.2 Doprava 

6.4.2.1 Doprava primární 

Materiál jako palety s keramickými tvarovkami, překlady, suché směsi budou na 

staveniště přepravovány nákladním automobilem Iveco MP 260 E 31 H + PALFINGER PK 

16001 C, který disponuje zadní hydraulickou rukou a nákladním valníkovým prostorem. 

Veškerý možný materiál bude dovážen ze stavebnin MAXIM stavebniny s.r.o., které mají 

sídlo a sklad 2,8 km od staveniště. Dopravu zajišťuje Firma MAXIM stavebniny s.r.o. 

 

6.4.2.2 Doprava sekundární 

Pro přemístění palet z valníku na určené skladovací plochy bude využívaná výhradně 

hydraulická ruka PALFINGER PK 16001 C, která je součástí nákladního automobilu Iveco 

MP 260 E 31 H. Již uskladněný materiál na staveništi bude dále přepravován materiál pomocí 

věžového jeřábu LIEBHERR LTM 1030/2. 

Detailnější zpracování je v kapitole 5.  Návrh strojní sestavy. 

 

6.4.3 Skladování 

6.4.3.1 Hydroizolace 

Fólie budou skladovány v rolích ve svislé poloze a chráněny před přímým slunečním 

zářením. Tyto role budou skladovány v uzamykatelném skladu, kde nesmí teplota klesnout 

pod 5 °C. 
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6.4.3.2 Zdící prvky 

Zdivo a zdící malty budou uloženo v původním balení ( na paletách a zabaleny 

v tvrzené ochranné fólii ). Tento materiál bude uložen na zpevněné ploše vyhrazeného místa 

na staveništi. Překlady budou skladovány v původních balení na zpevněné skládce. Detailní 

zpracování je provedeno v příloze P3- Skládka materiálů 

 

6.5 Pracovní podmínky 

6.5.1 Obecné pracovní podmínky 

Staveniště bude vybaveno stavebními buňkami, buňkou se sociálním zařízením, 

přípojkami na elektrickou a vodovodní síť. Staveniště bude oplocenu. Neuvažují se práci za 

snížené viditelnosti, proto nebude staveniště osvětleno. 

Při zdění se uvažuje proměnlivá teplota, jelikož se jedná o práci v exteriéru. Teploty 

však nesmí klesnout pod 5°C, protože by se narušily chemické procesy, ke kterým dochází při 

tuhnutí zdící malty a ta by nedosahovala požadovaných vlastností.  Teplota se bude měřit 

třikrát za den – ráno, dopoledne a večer. S prací v zimním období se neuvažuje. Práce se 

nesmí provádět za deštivého počasí z důvodu bezpečnosti. Zdivo se při deštivém počasí bude 

chránit fólií, aby nezatékala voda do dutin tvárnic. Dále se bude sledovat rychlost větru. 

Jelikož se jedná o práci ve výškách, tak pokud rychlost větru překročí 10 m/s, práce se 

přeruší. Práce se také přeruší, pokud klesne viditelnost pod 30 m. 

 

6.5.2 Instruktáž o BOZP 

Všichni účastníci stavby musí mít platné potřebné doklady, musí být řádně proškoleni 

o bezpečnosti práce a o prováděném procesu. Všichni pracovníci budou aktivně používat 

ochranné pracovní pomůcky. Na ochranné pomůcky a jejich dodržování používání bude 

dohlížet stavbyvedoucí. Tyto pokyny pro bezpečnost práce udává především Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, Zákonem č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, a zákonem č. 362/2006 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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6.6 Připravenost staveniště 

Staveniště bude oploceno systémem ocelových sloupků, které budou kladeny do patek. 

Tato konstrukce se poté doplní drátěným pletivem s neprůhlednou textilii. Plotové patky 

budou uloženy tak, aby celou svojí plochou zasahovali do stavebního pozemku. Výška 

oplocení bude 1,8 metrů. 

Elektrické a vodovodní přípojky budou umístěny na vhodném a dostupném místě co 

nejblíže k objektu. Inženýrské sítě jsou zde využity již stávající. Rozvodové elektrické sítě 

budou zajištěny rozvaděči na 230 a 400 V a budou umístěny dle výkresu zařízení staveniště. 

Jako rozvod vody bude využit stávající systém budovy. Na staveništi budou rozmístěny 

stavební buňky pro vedoucí pracovníky, zaměstnance a hygienické potřeby. Pro uskladnění 

materiálu a pracovních pomůcek budou umístěny na staveniště uzamykatelné kontejnery. Pro 

skladování objemných materiálů se zhotoví na staveništi prostor pro skladování. Plochy 

budou pevné, rovné a odvodněné. Tyto materiály proto budou skladovány na paletách nebo 

dřevěných podkladcích. Za nepříznivého počasí bude materiál zakryt plachtou. Palety 

s cihlami budou obaleny fólií, aby balení bylo soudržné pohodlně se přemísťovalo. Staveniště 

nebude osvětleno, jelikož se neuvažuje s pracemi za snížené viditelnosti. O převzetí staveniště 

bude proveden zápis do stavebního deníku a vypracuje se předávací protokol. 

 

6.7 Pracovní postup 

6.7.1  Podkladní hydroizolace 

Jako podkladní hydroizolaci použijeme 

hydroizolační fólii POROTHERM ZIP-

S o šířce 700 mm a tloušťce 1,5 mm, 

kterou rozvineme v místě vyzdívky. V 

místě překrývání pásu, natřeme 

geotextilii acetonem v šířce asi 15cm. 

V tomto místě lehce odtrhneme 

geotextilii a můžeme fólii                   

Obr.6.1.1: Pokládání hydroizolace  ( zdroj : [ 28])                   svařit horkovzdušnou pistolí. Na takto 

připravenou hydroizolaci se již může nanést zakládací malta a začít zdít. 
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6.7.2  Zaměření základové desky 

Prvním krokem pro založen 

první řady cihel je výškové zaměření 

základové desky v místech, kde 

budeme vyzdívat. Při nivelaci určíme 

nejvyšší bod na základové desce.  

Z tohoto bodu budeme vycházet při 

zakládání první vrstvy cihel. 

 

Obr.6.1.2: Zaměření základové desky     (  zdroj : [ 28])                                  

6.7.3 Založení nivelační soustavy a nanesené maltové vrstvy 

Na založení první vrstvy použijeme vápenocementovou zakládací maltu 

POROTHERM PROFI AM. 

Pro dokonale rovné maltové lože použijeme při 

jejím nanášení nivelační přístroj a nivelační soupravu, 

které, obsahuje dvě urovnávací lišty s měřitelným 

nastavením. Tímto přístrojem naneseme přesnou 

tloušťku a šířku maltové vrstvy.   

 

 

Obr.6.1.3: Zakládací niveační soustava     (  zdroj : [ 29])                                                                       

Z nejvyššího bodu na základové desce 

budeme vycházet při nastavení tloušťky maltového 

lože. Jednu urovnávací lištu postavíme na nejvyšší 

bod základové desky, kde ji urovnáme pomocí 

zabudované vodováhy v příčném i podélném směru.  

 

Obr.6.1.4: Urovnání zakládací soustavy  (  zdroj : [ 28])                                  
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Nastavíme jí tak aby vymezovala 

splňovanou minimální tloušťku maltové 

vrstvy 10 mm. Poté do úchytu urovnávací 

lišty upevníme minimálně dvoumetrovou 

vodováhu a pomocí snímače nastavíme na 

vodováhu přesně výšku nivelačního 

přístroje. V průběhu zakládání nesmíme 

se snímačem hýbat. Nyní již můžeme 

Obr.6.1.5: Nastavení tlošťky spáry   (  zdroj : [ 28])        urovnávací lištu přenést do místa, kde  

chceme s vyzdíváním začít.  

Lištu nastavíme do roviny pomocí 

laserového snímače a vyrovnáme v obou 

směrech. Podle délky hliníkové latě 

zvolíme vzdálenost druhé urovnávací lišty. 

Do druhé lišty přemístíme vodováhu 

s laserovým snímačem a výšku opět 

nastavíme pomocí šroubů na urovnávací 

liště do výšky určeným                                

Obr.6.1.6: Vyrovnání zakládací sestavy ( [ 28])                   nivelačním přístrojem a zkontrolujeme        

vodorovnou plochu lišty. 

6.7.4 Nanesení malty POROTHERM PRIFI AM 

Nastavíme šířku na vyrovnávací liště a 

to 300 mm. Po nastavení a urovnání obou lišt 

můžeme s nanášením maltové vrstvy mezi 

lišty. Důležitá je správná konzistence malty. Po 

nanesení se malta urovná hliníkovou latí do 

výšky nastavených urovnávacích lišt 

Obr.6.1.7: Nanesení malty mezi soupravu ([ 28])                 Přebytečnou maltu odstraníme. Takto 

získáme dokonale rovné maltové ložé na první řadu cihel. První urovnávací lištu přeneseme 

ve směru nanášení malty a druhý ponecháme v původní poloze. Nově přesunutou lištu 
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urovnáme na požadovanou výšku pomocí vodováhy s laserovým zařízením a nastavíme její 

vodorovnou polohu. Postup nanášení a urovnávání malty je stejný jako v předešlém kroku. 

 Když máme další úsek hotový, přední 

lištu opět přesuneme ve směru nanášení malty. 

Celý tento postup opakujeme, pokud není 

hotový jeden úsek maltové vrstvy, například 

jedné stěny. 

 

 

Obr.6.1.8: Přesunutí soupravy na další úsek   (  zdroj : [ 28])                

6.7.4 Zdění první vrstvy keramických tvarovek 

Zdění začínáme osazením rohových 

tvarovek. Tvarovku vyrovnáme vodováhou 

ve vodorovné a svislé poloze. Stejně tak 

urovnáme tvarovku v druhém rohu. 

 

 

 Obr.6.1.9: Založení první cihly   (  zdroj : [ 28])                

 

Mezi tyto urovnané tvarovky 

natáhneme z vnější strany šňurku, podle 

které ukládáme jednotlivé tvarovky první 

vrstvy. Při zdění detailu rohu použijeme 

speciální zakončovací poloviční tvarovku. 

Při dokonale urovnané maltové vrstvě není 

Obr.6.1.10: Natažení špagátu  cihly(  zdroj : [ 28])        potřeba na tvarovky tlačit. Proto je nutné 

mít dobrou a hlavně konstantní maltovou směs. 
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Při položení souvislého úseku první řady urovnáme tvarovky v příčném směru pomocí 

malé vodováhy a poté pomocí velké vodováhy v směru podélném. Případné nerovnosti 

srovnáme gumovou paličkou.  

 

Při zakládání první vrstvy je důležité, 

aby výškové rozdíly mezi tvarovkami byly 

menší jako 1mm aby je bylo možné vyrovnat 

následující vrstvou malty. 

Při vyzdívání první řady cihel nesmíme 

zapomenout na projektované otvory.  

 

Obr.6.1.12: Vyrovnání první řady cihel       (  zdroj : [ 28])                   

6.7.5 Zdění dalších vrstev keramických tvarovek 

Pro vyzdění dalších vrstev cihelných bloků budeme používat maltu POROTHERM 

TM. Tato malta je označována jako tepelně izolační díky zvýšenému tepelnému odporu až o 

22 %. Příprav malty bude prováděna v míchacím centru na staveništi. K míchacímu centru 

bude zajištěn přívod vody a elektrické energie. Poblíž míchacího centra bude skladovací 

plocha pro palety s maltou POROTHERM TM. Malta je dodávána v pytlích o objemu 40 l, 

což představuje 40 kg hmotnosti jednoho pytle. Pro kvalitní a stabilně konzistentní maltu je 

výrobcem doporučeno míchat v množství 17 – 20 litrů vody na jeden pytel suché směsi. Malta 

bude dodávána v balení v paletách, které jsou zafóliované. Na jedné paletě, která váží 2050 

kg, je 50 kusů pytlů. Doba zpracovatelnosti malty je 2 hodiny. 

 

6.7.6  Příprava malty 

V míchacím centru nalijeme do bubnové míchačky asi 15 litrů vody. Poté bude 

následovat vysypání celého obsahu pytle do míchačky. Nyní uvedeme míchačku do chodu. 

Asi po 3 minutáchstálého míchání dolijeme potřebný zbytek vody. Množství vody bude 

v rozmezí 17 – 20 litrů na jeden pytel suché směsi.  Množství jednotlivých složek bude 

důležité pro udržení stejné kvality a konzistentnosti. Doba míchání bude v rozmezí 3 – 5 
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minut. Z bubnové míchačky bude malta vysypána do stavebního kolečka.  V kolečku bude 

malta dopravena pomocí stavebního výtahu až na místo použití. 

 

6.7.7 Nanesení malty na zdivo 

Před samotným nanesením malty na 

ložnou spáru cihelné řady se navlhčí horní 

plocha cihel malířskou štětkou. Zvláštně při 

vyšších teplotách. Tímto ošetřením cihel vodou 

docílíme dobrého spojení malty akeramických 

tvarovek. Konzistence malty musí být natolik 

plastická, aby nepřetékala přes okraj cihel 

Obr.6.1.13: Nanesení malty  (  zdroj : [ 28])             a nezatékala do dutin cihel, a zároveň se 

snadno roznášena po ploše. Malta musí být nanesena v průměrné tloušťce asi 12 mm, 

až k oběma okrajům cihel, ale nesmí přesahovat přes hrany cihel. Proto přebytečnou maltu, 

která vytéká z ložné spáry je zapotřebí seškrábnout zednickou lžící.  

 

6.7.8 Osazování keramických tvarovek na ložnou spáru 

Jako první se usadí rohové tvarovky, 

které se vyrovnají ve vodorovném a svislém 

směru. Jsou-li rohy příliš vzdálené, uložíme 

a vyrovnáme tvarovku na předešlou řadu 

cihel v kratší vzdálenosti. Po uložení a 

vyrovnání cihel natáhneme z vnější strany 

cihel zednickou šňůru, která nám bude 

určovat polohu dalších tvarovek. Jednotlivé 

cihly ukládáme z vnitřní strany podél   

Obr.6.1.14: Zdění další řady zdiva    (  zdroj : [ 28])     šňůry tak, abychom zachovávali stejnou  .               

.                                                                              vzdálenost cihel od šňůry a cihly se 

vzájemně dotýkaly.  
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Dbáme na správné směřování per a drážek. Tento systém, P+D ( pero + drážka), nám 

slouží jako šablona pro ukládání cihel.  Po uložení cihly dále kontrolujeme správnou polohu 

pomocí vodováhy a hliníkové latě. Bude-li zapotřebí vkládat dořezávané nestandartní cihly, 

dbáme na to, aby dořezané cihly byly uloženy ideálně uprostřed vyzdívané řady. Dbáme na 

přesné rozměry u dořezávané cihly. Po uložení cihly do řady zaplníme vzniklé mezery 

izolační pěnou.  

Do správné polohy cihlu dostaneme použitím gumové paličky. Při nerovnostech 

poklepeme gumovou paličkou cihlu tak, abychom dosáhli rovinnosti a souvislé řady cihel.  

Následující vrstvy budou vyzděny stejným způsobem tak, že vzdálenost svislých spár mezi 

vedlejšími vrstvami cihel je ve směru délky stěny ideálně 125 mm. Každou nově vyzděnou 

vrstvu zkontrolujeme vodováhou, hliníkovou latí a také olovnicí. 

Po dosažení vyzdívané výšky 1,5 metrů se 

musí použít lešení. Použito bude lešení HAKI 

UNIVERSAL 

 

 

 

Obr.6.1.15: Lešení pro zdění nad 1500mm    (zdroj : [ 22])                                      

6.7.9 Zdění vnitřních nosných zdí a příček 

Napojení příček z cihel POROTHERM 14 

P+D a příčkovek POROTHERM 11.5 k obvodové 

stěně se aplikuje první vrstva malty stejným 

způsobem jako u stěn obvodových. 

V projektovaném napojení příček k obvodovým 

stěnám bude v každé druhé ložné spáře 

obvodového zdiva zakotvena jedna plochá 

ocelová stěnová kotva odolná proti korozi. 

Pomoci těchto kotev se napojí příčkové stěny.                        

Obr.6.1.16: Použití kotvy pro napojení zdiva  [ 28]         Postup zdění je stejný jako u                                                                                                                           

vyzdívání obvodového zdiva. 
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6.7.10 Montáž překladů KP 7 

 

Po dosažení požadované výšky u všech stěn se 

budou ukládat překlady do projektovaných otvorů. 

Překlady POROTHERM 23,8 se budou ukládat na výšku 

svojí rovnou stranou do maltového lože z cementové 

malty. Oblá strana překladu tedy bude směřovat nahoru. 

Mezi prvním a druhým vnějším překladem bude uložena 

tepelná izolace ISOVER EPS 70F tloušťky 90 mm. Po 

Obr.6.1.17: Skladba překladů   (  zdroj : [ 28])                   

  uložení jednotlivých překladů se svážou rádlovacím drátem u líce vzniklého zdiva. 

Takto se zamezí překlopení překladů. Při osazování překladů se musí dbát na správné a 

předepsané minimální délky uložení překladů.  

Prostor pro uložení překladů: 

Do délky překladu 1750 je nařízena délka uložení 125 mm. 

Při délce překladu 2000 mm a 2250 mm je předepsaná minimální délka uložení 200 mm. 

Při délce překladu 2500 mm a větším je minimální délka uložení 250 mm 

Dbáme na to, aby překlady nebyly ukládány na nijak upravované cihly (dořezávané a 

pod.). V místě uložení překladů můžou být použity jen cihly standartních rozměrů. 

V obvodové stěně bude použito tří překladů POROTHERM KP 7.  

6.7.11 Montáž překladů KP 11,5 a 14,5 

Na příčkové zdivo bude použit plochý překlad POROTHERM 

14,5 a 11,5 Tyto tipy překladu lze použít pro šířku 1000 mm až 2750 

mm. Překlady se usazují do minimálního uloženi 120 mm do 

maltového lože o tloušťce 10 mm. Z boku překladu jsou z výroby 

vyraženy šipky s nápisem TOP. Tyto šipky po montáži musí směřovat 

směrem dolů.               Obr.6.1.18: Ploché překlady    (  zdroj : [ 28]) 
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U těchto překladů může docházet po zabudování 

k průhybům. Pro předejití průhybu budou použity dřevěné 

sloupky s vyklínováním, které budou sloužit jako podpěry. 

 

 

 

 

 

Obr.6.1.19: Podepření plochých překladů    (  zdroj : [ 28])               

6.8 Pracovní obsazení 

Počet 

pracovníku 
funkce činnost kvalifikace 

2 Řidič Doprava materiálu na staveniště Řidičský průkaz 

4 Zedník Zdění, osazování Výuční list, proškolen 

2 Pomocný pracovník Zedník, asistent Proškolen 

1 Obsluha jeřábu 
Horizontální, vertikální přeprava 

materiálu 
Strojní průkaz 

1 Vedoucí četa Zedník, Odborný dohled Výuční list, proškolen 

Tab.6.1.1:  Pracovní obsazení čety pro technologickou etapu zdění 

 

 

6.9 Stroje, nářadí a pomůcky 

Detailněji rozpracování použití strojů a zařízení je v kapitole 5 Návrh strojní sestavy. 

 

6.9.1 Hlavní stroje a zařízení 

 

Autojeřáb Liebherr 1030-2 
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Nákladní automobil Iveco MP 260 E 31 H valník 6x4  

Hydraulická ruka PALFINGER PK 16001 C 

Stavební míchačka ATIKA PATRIOT 250(321601) 

Užitkový vůz VolswagenTransporter T5 

Stavební výtah Geda1200 Z/Zp 

Bruska na děrované cihly STIHL TS 420 

 

6.9.2  Nářadí 

Vyrovnávací souprava k zakládání první vrstvy cihel, pásmo, vodováha, zednická 

lžíce, zednické kladívko, svinovací metr, gumová palice, šňůra, olovnice, úhelník, zednické 

špachtle a hladítka, malířská štětka, kýbl, kolečko. 

 

6.9.3 BOZP pomůcky 

Ochranné rukavice, přilba, pevná pracovní obuv, ochranné brýle, chrániče sluchu, 

reflexní vesta, nákoleník, úvazový pás, lano. 

 

6.10  Jakost a kontrola 

Vstupní kontrola 

 - kontrola pracoviště 

 - kontrola projektové dokumentace 

 - kontrola provedení předchozí technologické etapy 

 - kontrola dodaného materiálu 

 - kontrola skladování materiálu 

 - kontrola strojní sestavy 



101 
 

 - kontrola pracovníků 

Mezioperační kontrola 

 - kontrola klimatických podmínek 

 - kontrola vytyčení zdiva 

 - kontrola montáže hydroizolace 

 - kontrola založení první vrstvy 

 - kontrola vazby zdiva 

 - kontrola dodržení rozměrů a svislosti zdiva 

 - Kontrola otvorů a překladů 

Výstupní kontrola 

 - kontrola geometrie a vyzdění 

 

6.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Před zahájením stavebních prací bude provedeno školení pracovníků. Pracovníci 

budou seznámeni s technologickými postupy a předpisy. Budou také poučeni o stavebním 

provozu. Dále bude provedena kontrola osvědčení a dokladů. O poučení a kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku, doplněn o prezenční listině školení pracovníků. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je řešena detailně v kapitole 10. Bezpečnost práce při 

provádění stavebně technologických etap. 

Zákon č. 30ř/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.   

A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovního 

prostředí. 

 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů 

 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků. 

 

6.12 Ekologie 

 Před každodenním započetím stavby bude zkontrolován technický a provozní stav 

stojů a nástrojů. Pokud dojde k úniku provozních kapalin, musí být ihned problém vyřešen a 

udělán zápis do stavebního deníku. Provádění zdění objektu nemá nežádoucí vliv na životní 

prostředí.Nepředpokládá se manipulace s nebezpečným odpadem.  Pro likvidaci směsného 

odpadu bude připraven na staveništi odpadní kontejner. 

 Ochrana hluku zajišťuje ustanovení v nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. V případě zvýšené úrovně hluku mají pracovníci 

k dispozici ochranná sluchátka. Maximální limity prašnosti zajistíme kropením prašných 

materiálů.  

Ochranu zajišťuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  

Ochranu půdy zajišťuje zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. Tato 

ochrana bude zajištěna správným návrhem staveniště, v důsledku používání strojní sestavy a 

její pravidelná kontrola a revize. 
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6.13 Odpady 

Komunální odpad bude ukládán do kontejneru v rohu staveniště. Nepředpokládá se 

manipulace s nebezpečným odpadem. 

Bude prováděna evidence množství vzniklého a ekologicky zlikvidovatelného odpadu. 

Dle vyhlášky č.381/2001 Sb. budou odpady tříděny. Dle vyhlášky č. 503/2004 Sb., budou 

odpady rozlišeny na „O“ –Ostatní a komunální odpad 

            „N“ – Nebezpečný odpad. 

Nařízení vlády  č 383/2001 Sb., nařizuje další nakládání s tímto odpadem  

Kod odpadu Název odpadu 
Kategorie 

odpadu 

Nakládání s 

odpadem 

17 02 02 Dřevo O C 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly N A 

17 06 04 Izolační materiál O A 

13 07 02 Motorový benzín N A 

17 04 05 Železo a ocel O B 

17 0201 Cihly O A 

17 02 03 Plasty O C 

15 01 02 Plastové obaly O C 

20 03 01 Směsný komunální odpad O A 

Tab.6.1.2:  Odpady pro technologickou etapu zdění 

 

Značení kategorie 

N Nebezpečný odpad 

O Ostatní komunální odpad 

Tab.6.1.3:Zatřídění odpadu 
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Značení likvidace 

A Odpad na příslušnou skládku 

B Odpad odvezen do sběrných surovin 

C Odpad bude recyklován 

Tab.6.1.4:Zatřídění odpadu 
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7. Technologický předpis – zastřešení 

7.1 Obecné informace 

Název stavby:  Nástavba provozní administrativní budovy Plemenáři Brno, a.s. 

Charakter stavby:  Změna dokončené stavby  - nástavba 

Účel stavby: Samostatně stojící třípodlažní objekt na p. č 971/10 využíván 

jako provozní budova. Nástavba bude sloužit jako jejímu 

rozšíření. 

Místo:   Brno, Optátova 708/37. Parcelní čísla – 971/10 

Kraj:   Jihomoravský 

Návrhové kapacity stavby: zastavěná plocha - nástavba:   368 m
2 

                   výtahová šachta:   3,5 m
2 

       
            plocha garáže:   39 m

2 

Užitná plocha -  nástavba:    286,1 m
2
 

             garáž:   33,2 m
2 

Obestavěný prostor - nástavba:  1729,6 m
3
 

            výtahová šachta: 49,5 m
3
 

            garáž:   175,5 m
3
 

Plochy ostatní -  komunikace + parkování 628 m
2
 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI 

Název:   Plemenáři Brno, a.s. 

Zastoupen:  Ing. František Tomášek 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

Generální projektant: Ing. Jan Polášek- ATELIER A3, Úvoz 74, 602 00 Brno 

    IČO: 46995404, DIČ: CZ46995404 

Zodpovědná projektant: Ing. Jan Polášek- ATELIER A3, Úvoz 74, 602 00 Brno 
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7.2 Obecné informace o stavbě 

Nástavba objektu se nachází na střeše stávající provozní budovy na ulici Optátova v Brně. 

Samostatně stojící třípodlažní objekt na parcele p. č. 971/10 je využíván jako administrativní 

budova.  

Budova je půdorysného tvaru obdélníku z druhé poloviny 70. let minulého století a nachází se 

v Brně v Jundrově na mírně svažitém pozemku u jednosměrné komunikace orientované na 

sever od budovy (ulice Optátova). Plochy náležící k objektu jsou částečně využity 

k parkování. Dále na jižní straně se zde nachází nevyužívané hřiště a zatravněné plochy. Tyto 

plochy budou dále využity k zřízení parkovacích míst, garáže a příjezdové cesty.  

 Hlavní vstup do objektu je od ulice Optátova po chodníku, který je původní. Z dříve 

nevyužitého hřiště bude vystavěná garáž a na zatravněných plochách za budovou (orientace 

na jih), bude nově zřízené parkoviště, které bude sloužit pro zaměstnance. Dle ČSN 73 6110 

část 14 bude vystavěno 14 parkovacích stání (11 parkovacích stání venkovních + 3 garážová 

stání). Z toho jedno parkovací stání venkovní bude vyhrazeno pro handicapované. Veškerá 

parkovací stání budou vytvořené zámkovou dlažbou. Tato stavební etapa nově zřízeného 

parkovacího stání je řešena v samostatné příloze. Rovněž také garážové stání je řešeno v 

samostatné příloze. 

Nově bude také vybudován výtah do řešené nástavby administrativní budovy. Jako 

jediná nástupní stanice do výtahu bude využita garáž. Výstupní stanice bude v řešené 

nástavbě budovy. Výtah je taktéž řešen v samostatné příloze projektové dokumentace. 

 Dále bude zřízena i příjezdová cesta za areál pro snadný příjezd na parkoviště. Tato 

cesta je orientovaná na západ od budovy a je tvořena zámkovou dlažbou. Vjezd na 

příjezdovou cestu je z jednosměrné ulice Optátova a vyústí na parkoviště za budovou. 

Součástí projektové dokumentace je i samostatná příloha projektu příjezdové cesty. 

 Dispozice stávajícího objektu je řešena tak, že všechny kanceláře jsou řešeny na 

severní ale i jižní stranu. Mezi kancelářemi středem objektu probíhá chodba. Ostatní centrální 

místnosti jako sociální zařízení a technická místnost, jsou orientované na jih. Na západní 
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straně objektu se v prvním podlaží nachází privátní místnost sociálního zařízení. Schodiště je 

orientované naproti hlavnímu vstupu, tudíž na jižní straně objektu. V druhém a třetím podlaží 

jsou taktéž kanceláře orientované na severní a jižní stranu a mezi kancelářemi uprostřed 

objektu probíhá chodba. Místnost sociálního zařízení a technická místnost jsou orientovány na 

jih. 

Nově vybudované podlaží bude řešeno jako nástavba původní administrativní budovy, 

která bude taktéž sloužit k administrativním účelům. Přístup do nástavby bude umožněn nově 

zřízeným výtahem o dvou stanicích (vstupní stanice je zřízena v nově vybudované garáži a 

výstupní stanice je zřízena v nově vybudovaném podlaží), ale bude využito i stávající 

schodiště, které bude vybudované z třetího nadzemního podlaží do nástavby budovy. 

Nástavba nezabírá půdorysně plochu celé střechy a po obvodu ustupuje do stávající atiky.  

 

 

7.3 Obecné informace o procesu 

Technologický předpis se zpracovává na technologickou etapu zastřešení. Zastřešení 

bude provedeno dvěma pultovými střechami na nově vzniklém podlaží administrativní 

budovy. Budou použity pultové vazníky z řeziva C24. Jednotlivé dřevěné prvky vazníku 

budou spojeny deskami s prolisovanými trny. Jedná se o vazníky délek dle projektové 

dokumentace 13,45 m, 12,2 m, 10,65 m, 9,5 m, 6,65 m a 5,3 m. 

 

7.4 Materiál, doprava a skladování 

7.4.1 Materiál 

Technologický předpis se zpracovává na technologickou etapu zastřešení. Zastřešení 

bude provedeno dvěma pultovými střechami na nově vzniklém podlaží administrativní 

budovy. Budou použity pultové vazníky z řeziva C24. Jednotlivé dřevěné prvky vazníku 

budou spojeny deskami s prolisovanými trny. Jedná se o vazníky délek dle projektové 

dokumentace 6,8 m; 3,8 m; 6,65 m; 7,15 m; 5,3 m; 4,4 m; 5,2 m; 6,95m; 66,8 m; 4,4 m a 5,2 

m. Po montáži vazníků se provede podbití z interiéru. To bude provedeno OSB deskami 18 

mm, které budou kotveny do dřevěného roštu, který tvoří latě 30x50 mm. Tento rošt je 
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vyplněn tepelnou izolací ISOVER MULTMAX 30 mm. Následné bednění vazníku z exteriéru 

bude realizováno OSB deskami 25 mm. Na toto bednění bude použita difuzní folie. Dále 

následuje laťování z kontralaté 40 x 60 mm. Toto laťování je příčné vůči střešní rovině. Po 

montáži kontralatí následuje montáž latí  30x 100 mm které se bude kotvit do latí předešlých. 

Po kompletním laťování se začne provádět zastřešení plechovou krytinou LINDAB CLICK.  

 

7.4.2 Doprava 

7.4.2.1 Doprava primární 

Dřevěné vazníky budou zhotoveny firmou EURODACH s.r.o. Firma sídlí ve vesnici 

Cvrčovice. Na staveniště v ulici Optátova v Brně bude transport vazníků realizován jízdní 

soupravou SCANIE 420G s návěse SCHWARZMULLER SPA 3/E RH 125 s celkovou 

délkou soupravy 16,5 m. Samotné vazníky mohou být přepravované v svislé i vodorovné 

poloze uložené na podkladních trámcích minimálních rozměrů 80 x 80 mm po maximální 

vzdálenosti 1 m. Vazníky se nesmí na nákladním prostoru pohybovat, proto dbáme na jejich 

ukotvení uchopovacími prvky k vozu. Toto opatření vede k snížení rizika posunutí nebo 

překlopení vazníků. Uchycení musí být dostatečně pevné, ale zároveň nesmíme dopustit 

poškození vlivem příliš těsného uložení. Jestliže vazníky budou přepravovány ve vodorovné 

poloze, nesmí výška naloženého materiálu překročit 1,5 m.  Po příjezdu automobilu na 

staveniště, najede na betonové parkoviště, kde budou vazníky přemístěny pomocí jeřábu 

LIEBHERR LTM1030/2 na staveništní skládku.  Další potřebný materiál bude přepraven ze 

stavebnin MAXIM s.r.o., které mají sídlo asi 2,8 km od staveniště. Přeprava těchto materiálů 

bude realizována automobilem automobil Iveco MP 260 E 31 H s hydraulickou rukou 

PALFINGER PK 16001 C.  

 

7.4.2.2 Doprava sekundární 

K přemístění vazníků ze skládky na stavbu bude použito autojeřábu LIEBHERR LTM 

1030/2. Na správné umístění zvedacích popruhů bude dohlížet kvalifikovaná osoba dle 

pokynů výrobce. Manipulaci s vazníky při uložení na věnec budou zajišťovat pracovníci na 

pojízdném lešení HAKI. Ostatní materiál bude na místo stavby přepravováno ručně a to za 

pomocí stavebního výtahu, který bude umístěn na poloze dle výkresu zařízení staveniště. 
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Menší materiál bude přepravován přímo z dopravního prostředku hydraulickou rukou 

PALFINGER PK 16001 C 

 

7.4.3 Skladování 

7.4.3.1 Dřevěné vazníky 

Pro montáž dřevěných vazníků se nepředpokládá dlouhé skladování, jelikož montáž 

bude prováděna hned po uskladnění na skládku. Skladovací plocha musí být zpevněná, rovná 

a odvodněná. Vazníky budou uloženy na dřevěných podkladních hranolech 100 x 100 mm. 

Tyto hranoly budou rozmístěny po 1 m tak aby nedocházelo k dotyku žádné části vazníku se 

zeminou a nedocházelo k velkým průhybům jednotlivých částí vazníků.  

Vazníky budou skladovány ve stohách. Toto skladování ve vodorovné poloze může 

být řešeno pouze do výšky 1,5 m a musí být zajištěno proti sesunutí. Mezi jednotlivými stohy 

budou minimálně 750 mm rozestupy kvůli lepší manipulaci. 

Bude dbáno i na proměnlivé klimatické podmínky, a proto jednotlivé stohy vazníků budou 

přikryty plachtou. 

 

7.4.3.2 Ostatní materiál 

 Ostatní materiál bude na staveništi také skladován ve skladovacích prostorách. Ostatní 

dřevěný materiál bude skladován v původním balení a jelikož řezivo bude používáno až po 

montáži dřevěných vazníků, bude skládka po dřevěných vaznících využita k uskladnění 

ostatního řeziva. Jiné materiály budou uskladněny v uzamykatelných skladech a skládkách 

jím určených. Izolace a parozábrany budou skladovány v rolích v původním obalu. Tyto fólie 

budou skladovány na paletách v uzamykatelném skladu. Tepelná izolace ISOVER je balená 

ve fóliích, které budou skladovány v uzamykatelném skladu. Pro střešní plechovou krytinu 

bude vyhrazeno skladovací místo na staveništi. Bude skladována na skládce, která bude 

rovná, odvodněná a zpevněná. Krytina zůstane na skládce v původním balení od výrobce, 

tedy na paletách zabalená v ochranné fólii. Ostatní menší materiály budou uskladněny 

v uzamykatelném skladu na staveništi v původním balení, které bude popsáno. 
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7.5 Pracovní podmínky 

7.5.1 Obecné pracovní podmínky 

 Staveniště bude vybaveno stavebními buňkami, buňkou se sociálním zařízením, 

přípojkami na elektrickou a vodovodní síť. Staveniště bude oplocenu. Neuvažují se práci za 

snížené viditelnosti, proto nebude staveniště osvětleno. 

 Montáž střešní konstrukce vyžaduje příznivé klimatické podmínky. Proto pokud 

rychlost větru překročí hodnotu 10 m/s, budou přetrvávat silné deště nebo nastane malá 

viditelnost, práce se přeruší. S prací v zimním období se neuvažuje.  

 

7.5.2 Instruktáž o BOZP 

Všichni účastníci stavby musí mít platné potřebné doklady, musí být řádně proškoleni 

o bezpečnosti práce a o prováděném procesu. Všichni pracovníci budou aktivně používat 

ochranné pracovní pomůcky. Na ochranné pomůcky a jejich dodržování používání bude 

dohlížet stavbyvedoucí. Tyto pokyny pro bezpečnost práce udává především Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, Zákonem č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, a zákonem č. 362/2006 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

7.6 Připravenost staveniště 

Staveniště bude oploceno systémem ocelových sloupků, které budou kladeny do patek. 

Tato konstrukce se poté doplní drátěným pletivem s neprůhlednou textilii. Plotové patky 

budou uloženy tak, aby celou svojí plochou zasahovali do stavebního pozemku. Výška 

oplocení bude 1,8 metrů. 

Elektrické a vodovodní přípojky budou umístěny na vhodném a dostupném místě co 

nejblíže k objektu. Inženýrské sítě jsou zde využity již stávající. Rozvodové elektrické sítě 

budou zajištěny rozvaděči na 230 a 400 V a budou umístěny dle výkresu zařízení staveniště. 

 Jako rozvod vody bude využit stávající systém budovy. Na staveništi budou 
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rozmístěny stavební buňky pro vedoucí pracovníky, zaměstnance a hygienické potřeby. Pro 

uskladnění materiálu a pracovních pomůcek budou umístěny na staveniště uzamykatelné 

kontejnery. Pro skladování objemných materiálů se zhotoví na staveništi prostor pro 

skladování. Plochy budou pevné, rovné a odvodněné. Tyto materiály proto budou skladovány 

na paletách nebo dřevěných podkladcích. Za nepříznivého počasí bude materiál zakryt 

plachtou. Staveniště nebude osvětleno, jelikož se neuvažuje s pracemi za snížené viditelnosti. 

O převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku a vypracuje se předávací 

protokol. 

 

7.7 Pracovní postup 

 

 Před započetím stavebních prací pro technologickou etapu je nutné zkontrolovat 

všechny vazníky a ostatní řezivo. Vazníky se ponechají v původním stavu, není povoleno 

jakkoliv je upravovat bez vědomí statika. Dále bude zkontrolován podklad, a to konkrétně 

rovinnost věnců. Nejprve se vyznačí místo pro následné uložení vazníku pomocí křídy dle 

výkresové dokumentace. Na stavbě se budou pohybovat na pojízdném lešení dva pracovních, 

kteří budou koordinovat uložení vazníků. Na staveništi bude pracovník, který dle pokynů 

výrobce vazníků bude jednotlivé vazníky vázat pro účel bezpečného transportu na stavbu. 

Vazníky musí být přichyceny alespoň na dvou místech 

 

7.7.1 Montáž vazníků 

   

 Následuje přeprava vazníků na projektované místo uložení. Vazač břemen jednotlivé 

vazníky a zavěsí je na hák jeřábu. Poté se břemeno zvedne do výšky cca 300 -500 mm nad 

terén, aby se ověřila vyrovnanost břemene pro jeho snazší manipulaci. Po tomto ověření se 

přemístí jeřábem na místo určení. Dbáme na zabránění pohybu otáčení a houpání vazníku. 
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 Před uložením pracovník podloží vazník hydroizolačním páskem. Pracovníci na 

mobilním lešení u obvodového zdiva uchopí vazník a nasměrují na místo určení a zajistí 

přesné místo uložení.  

 Vazníky budou kotveny do železobetonového věnce pozinkovanými úhelníky a to 

z každé strany. Tyto úhelníky budou do věnce kotveny pomocí narážecích kotev FISCHER 

EA. Kotva bude k vazníku připevněna tesařskými vruty se zapuštěnou hlavou PZ-ECO.  

 

Montážní postup provedení zarážecí mechanické kotvy: 

• Zaměření otvoru od osy vazníku. 

• Vyvrtání otvoru do věnce 

• Vyčištění vyvrtaného otvoru 

• Osazení úhelníku nad vyvrtaný otvor 

• Zatlučení mechanické kotvy do otvoru 

• Dotažení mechanické kotvy klíčem kle požadovaný moment 

 

Obr.7.1.1: Montáž narážecí kotvy  (  zdroj : [ 30])                              

 

Obr.7.1.2: Kotvení vyzníků   (  zdroj : [ 31])                                             
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 Jelikož vazníky jsou spojené montážními deskami s trny, musíme se vyvarovat 

narušením kotvení vazníku montážního spoje jednotlivých prvků vazníku. Došlo by tak 

k oslabené projektovaného spoje vazníku a to by mohlo narušit statiku tohoto spoje. Proto 

bude brán ohled na tuto problematiku a úhelníky budou posunuty tak, aby nezasahovali do 

montážního spoje vazníku. 

  Jednotlivé úhelníky budou proti sobě posunuty, aby nedošlo ke střetu vrutů a tak 

k následnému nedokonalému spojení úhelníku s vazníkem.  Takto se bude postupovat 

s výstavbou dle přílohy P2- Montážní schéma ukládání vazníků.  

 

7.7.2 Montáž bednění izolací a folii 

  

Po uložení všech vazníků bude vytvořen dřevěný rošt v interiéru z dřevěných hranolů 50x30 

mm, který bude upevněn na spodní pás vazníků. Do roštu bude drátkováním kladena tepelná 

izolace ISOVER MULTIMAX 30 mm 

 Poté bude následovat podbití na dolní pás vazníků deskami OSB 3 N tloušťky 18 mm. 

Budou přichyceny vruty 6 x 60 mm. U těchto OSB desek bude použito montáže pero a 

drážky. 

  Následné na bednění v interiéru bude kladena parozábrana JUTAFOL N 140 bude 

zhotovena s přesahy minimálně 100 mm a bude přilepena páskou JUTAFON SP 1. 

  Po montáži parozábrany se bude zhotovovat bednění na horních pásech vazníků, které 

bude tvořeno deskami OSB 3 N tloušťky 25 mm. Vazníky musí být souvislé a konstrukce 

dostatečně tuhá. Mezi jednotlivými OSB deskami bude dilatační mezera 2-3 mm. Na koncích 

střešní roviny bude ponechán přesah OSB desek v délce 170 mm. Tento přesah bude sloužit 

pro dodatečné zateplení fasády pěnovým polystyrénem. 
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7.7.3 Montáž střešní krytiny LINDAB CLICK 

7.7.3.1 Montáž okapového lemování 

 Po dokončení záklopu bude etapa pokračovat v uložení okapového lemování, které 

bude kotvené do OSB desek. Bude sloužit pro usměrnění stékající vody z krytiny a vzniklého 

kondenzátu do okapového žlabu. Vyrábí se v délce 3 a 2 metry, proto bude upraveno dle 

potřeby nůžkami na plech. Lemování přichytíme dvěma hřebíky po vzdálenostech cca 800 

mm.  

 

 

Obr.7.1.3: Kotvení okapové lišty Lindab Fotpa [ 32]     Obr.7.1.4: Kotvení okapové lišty Lindab Fotpa                  

.                                                                                                                                                              [ 32]                         

 

 

7.7.3.2 Montáž difuzní folie TYVEK SOLID 

Po ukotvení lemování se bude 

natahovat  difuzní folie TYVEK SOLID 

LINDAB. Folie bude položena nápisem 

směrem k exteriéru rovnoběžně s okapem. 

Nanášení bude provedeno od okapní hrany 

až k hřebenu. Na hranách střešní roviny 

bude zanechán přesah 150 mm.  

Obr.7.1.5: Montáž folie Tyvek Solid   [ 32]                         Pro navázání další řady folie budou použity 

oboustranně lepící aplikační páska, která je dodávaná zvlášť. Přesah folie  bude nejméně 150 

cm.Tato vzdálenost je naznačená na folii. 
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7.7.3.3 Montáž laťování kontralatěmi 60x40  

Po položení folie po celé ploše střechy budou na folii 

přichyceny dřevěnými kontralatěmi o rozměrech 60/40. 

Tento rozměr vychází z rozměrů větrací mezery pro uložení 

mřížky. Dřevěné latě jsou dodávány v délce 4 bm a ošetřeny 

penetračním nátěrem. Na spodní hranu latě se nalepí těsnící 

páska po celé délce. Tyto Dřevěné latě se přišroubují k 

záklopu z OSB desek. Latě také budou sloužit jako kotevní 

prvky difuzní folie. Latě budou                                             

Obr.7.1.6: Montáž laťování 60x40[ 32]      kladeny na podklad ve vzdálenostech 1000 mm. 

 

 

7.7.3.4 Montáž laťování latěmi 30x100 mm 

 

 Po uložení kontralatí následuje pokládání 

dřevěných latí o rozměrech 30/100 mm. Tento rozměr 

zajistí dostatečný prostor pro ukotvení střešní krytiny. 

Latě budou přichyceny kolmo na kontralatě. Je 

důležitá kolmost a rovnoběžnost jednotlivých latí. 

Obr.7.1.7: Montáž laťování 30x100 [ 32]        K hraně okapu umístíme dvě latě vedle sebe. Ty to 

latě budou sloužit k pevnému podloží pro okapový hák.  Poté již ukládáme latě po 

vzdálenostech cca 200 mm. 
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7.7.3.5 Montáž větrací mřížky 

 

 Po upevnění kontralatí a latí se na první lať připevní ochranná větrací mřížka, která 

bude sloužit jako přívod vzduchu do prostoru pod střešní krytinou. Současně také tato mřížka 

chrání před vniknutím nečistot do prostoru vymezeného kontralatěmi a latěmi. 

 

 

 

 

 

Obr.7.1.8: Montáž větrací lišty      (  zdroj : [ 32]) 

7.7.3.6 Montáž okapních háků 

 

Poté následuje instalace okapového háku na 

první okapovou kontralať. Do kontralatě se frézují 

drážky šířky a tloušťky okapového háku.  Tyto háky 

budeme upevňovat po vzdálenostech 500 mm tak, 

aby hák byl přichycen do kontralatě a do uprostřed 

pole, které vymezují kontralatě.  

 

 

Obr.7.1.9: Montáž okapního žlabu     (  zdroj : [ 32]) 
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7.7.3.7 Montáž zatahovací lišty 

Obr.7.1.10: Montáž zatahovací lišty     [ 32]            Následuje montáž druhého okapového 

lemování, které bude přichyceno hřebíky 

do okapových latí. Okapové lemování musí 

být uloženo tak, aby zasahovalo do 1/3 

okapového žlabu. Toto lemování slouží 

jako startovací profil při pokládání střešní 

krytiny. Je důležitě, aby bylo namontováno 

v jedné rovině, abychom zabezpečili 

snadnou montáž následujících prvků a estetický dojem z celé střešní plochy. 

 

7.7.3.8 Montáž plechové krytiny 

  Nyní se budou pokládat prvky plechové 

střešní krytiny. Samotná pokládka může začínat z levé i 

z pravé strany střešní plochy.  

Před začátkem pokládání se musí upravit plechový 

profil na spodním okraji.  

Obr.7.1.11: Úprava střešní krytiny  (  zdroj : [ 32]) 

          

 

 Takto upravený profil se za pomocí 

ohýbacího plechu přizpůsobí jeho spodní část. Tu 

upravíme do takového tvaru, aby při přiložení 

k lemovacímu plechu kopírovala hranu okapu a 

jednoduchým zasunutím dostaneme pás krytiny na 

požadované místo. 

Obr.7.1.12: Pokládání plechové krytiny   (  zdroj : [ 32])]               
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Mezi Pásem okapového 

lemování a pásem 

krytiny musí být pravý 

úhel. Na okraji střechy se 

profily uchytí pomocí 

sponek po vzdálenosti 

Obr.7.1.13: Uchopení plechové krytiny  (  zdroj : [ 32])                                cca 600 mm.  

 

Na přichycení Střešního pásu budou použity vruty   W153, 

které budou vloženy do oválných otvorů na plechovém pásu a následně 

přimontovány do podkladu. 3rouby umísťujeme do každého šestého 

otvoru na okraji střecha, a v každém 10 otvoru v ploše střechy. Šrouby 

musí být našroubovány tak, aby nepřekážely v následující montáži 

dalšího plechového pásu.  

Obr.7.1.14: Vrut W153 

(  zdroj : [ 32]) 

 

Další pás bude opět upraven pro 

snadné zasunutí do okapového pásu. 

Uložíme drážku plechu přes již 

namontovaný plechový pás a zatlačíme 

směrem dolů tak, abychom spojili 

zámek obou pásů po délce minimálně 

Obr.7.1.15: Pokládání krytiny     (  zdroj : [ 32])                    500 mm. Připevnění do zámků 

provádíme gumovou paličkou a dřevěnou deskou.  Takto připevněný plechový pás zatlačíme 

směrem k hřebenu, aby spodní pás plechu kopíroval hranu okapového plechu. Takto 

pokládáme krytinu po celé ploše střešní krytiny. Krytina se nesmí vlnit, proto se bude při 
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montáži plechový pás vždy napínat ve směru pokládky. Jestliže začínáme montáž z pravé 

strany, tak po přichycení k předešlému pásu budeme nový pás natahovat na levou stranu. 

 

Jelikož délka střechy je větší než délka střešních plechů, je potřebné řešit příčné 

napojení na předešlý střešní pás. Začneme odstřihnutím drážky od horního okraje ve 

vzdálenosti 100 mm. Upravený profil vsadíme do zámku předešlého profilu a přitlačíme 

směrem k hřebenu, aby profil kopíroval okapový plech.  Na upravený okraj profilu položíme 

pomocný plech, který bude ze spodní strany opatřen gumovým těsněním. Tento plech  

upevníme do plechového profilu třemi vruty. Dbáme na to, aby pomocný plech pokryl celou 

šířku mezi drážkami. Navazující plech také upravíme stejným způsobem pomocí ohýbacího 

plechu jako profily, které se vsazují do okapového plechu. Takto upravený profil vložíme na 

zámek předešlého profilu a ohnutou částí pod pomocný plech. Takto uložený profil upravíme 

do finální polohy pomocí gumové paličky a dřevěného hranolu, aby byly vyrovnané drážky.  

 

Obr.7.1.16: Příčné napojení plechové krytiny (  zdroj : [ 32]) 

                                                    

 

Překrytí dvou plechových profilů musí být vzdálené alespoň 500 

mm. 

 

Obr.7.1.17: Překrytí plechové krytiny (  zdroj : [ 32]) 
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Předposledním krokem bude montáž větracího 

plechu do hřebene. Bude použit plechový perforovaný 

profil, který bude sloužit k zabezpečení větracího 

prostoru v hřebenu a také jako podporný profil pro 

uchycený hřebenového profilu. Na spodní                                                               

Obr.7.1.18: Montáž větracího plechu [ 32]           ranu perforovaného plechu bude přilepena těsnící 

gumová páska. Tento plech bude kotven do podkladu třemi vrutyPlech musí vymezovat celou 

šířku mezi drážkami střešních profilů. 

 

 Posledním krokem bude přichycení hřebenového 

profilu. Ten bude montován do perforovaného plechu po 

cca 300 mm. 

 

 

Obr.7.1.19: Montáž lemování zakončení pultu  (  zdroj : [ 32])            

7.8 Pracovní obsazení 

7.8.1 Montáž vazníků 

Tab.7.1.1:  Pracovní obsazení čety pro technologickou etapu zastřešení-vazníky 

Počet 

pracovníku 
funkce čínnost kvalifikace 

1 Obsluha jeřábu 
Horizontální, vertikální přeprava 

materiálu 
Strojní průkaz 

1 Vazač 
Vázání vazníků a ostatního 

materiálu 
Odborná způsobilost 

2 Řidič Doprava materiálu na staveniště Řidičský průkaz 

2 Tesař Montáž vazníků 
Výuční list, 

proškolen 

1 Vedoucí četa Montáž vazníků, odborný dohled 
Výuční list, 

proškolen 
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7.8.2 Montáž střešního pláště 

 

Montáž střešního pláště 

Počet 

pracovníku 
funkce čínnost kvalifikace 

2 Řidič Doprava materiálu na staveniště Řidičský průkaz 

2 Tesař 
Montáž dřevěné konstrukce 

střechy 

Výuční list, 

proškolen 

2 Klempíř Doprava materiálu na staveniště 
Výuční list, 

proškolen 

1 
Pomocný 

pracovník 
Příprava materiálu Proškolen 

1 Vedoucí četa Odborný dohled 
Výuční list, 

proškolen 

2 Řidič Doprava materiálu na staveniště Řidičský průkaz 

1 Obsluha jeřábu 
Horizontální, vertikální přeprava 

materiálu 
Strojní průkaz 

Tab.7.1.1:  Pracovní obsazení čety pro technologickou etapu zastřešení 

 

7.9  Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

 Detailnější rozpracování použitých strojů a zařízení je v kapitole 5.Návrh strojní 

sestavy 

 

7.9.1 Hlavní stroje a zařízení 

 

Tahač Scania G 420 

Valníkový návěs SCHWARZMULLER SPA 3/E RH 125 

Autojeřáb Liebherr 1030-2 

Pojízdné lešení Haki Universal 

Užitkový vůz VolswagenTransporter T5 

Stavební výtah Geda1200 Z/Zp 
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7.9.2 Nářadí 

 

Přímočará pila Narex EPL 75B- E3, ruční kotoučová pila Narex EPK 16D, vrtací kladivo 

Narex EKV 20E 2,0J, AKU šroubovák Makita 6271 DWAE 12V, Aku úhlová bruska Makita 

BGA 450F EA, geodetická sada. 

 

7.9.3 Pomůcky 

 

Svinovací metra, ocelové pravítko, nůžky na plech, kladivo, šroubovák plochý a křížový, 

tesařský nůž, pásmo, plastová palička 

 

Obr.7.1.20: Pomůcky pro technologickou etapu zastřešení (  zdroj : [ 32])            

 

 

7.10 BOZP pomůcky 

 

Ochranné rukavice, přilba, pevná pracovní obuv, ochranné brýle, chrániče sluchu, reflexní 

vesta, nákoleník, úvazový pás, lano. 

 

 

 

7.11  Jakost a kontrola 

 

Vstupní kontrola 

 - kontrola pracoviště 

 - kontrola projektové dokumentace 
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 - kontrola provedení předchozí technologické etapy 

 - kontrola dodaného materiálu 

 - kontrola skladování materiálu 

 - kontrola strojní sestavy 

 - kontrola pracovníků 

Mezioperační kontrola 

 - kontrola klimatických podmínek 

 - kontrola podkladu 

 - kontrola osazení kotevního prvku 

 - kontrola bednění 

 - kontrola laťování 

 - kontrola háků a žlabů 

 - kontrola pokládky střešní krytiny 

Výstupní kontrola 

 - kontrola výsledná 

 

7.12  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

 Před zahájen stavebních prací bude provedeno školení pracovníků. Pracovníci 

budou seznámeni s technologickými postupy a předpisy. Budou také poučeni o stavebním 

provozu. Dále bude provedena kontrola osvědčení a dokladů. O poučení a kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku, doplněn o prezenční listině školení pracovníků. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je řešena detailně v kapitole 10. Bezpečnost práce při 

provádění stavebně technologických etap. 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A 

dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 
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Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovního 

prostředí. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů 

 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků. 

 

7.13 Ekologie 

 

 Před každodenním započetím stavby bude zkontrolován technický a provozní stav 

stojů a nástrojů. Pokud dojde k úniku provozních kapalin, musí být ihned problém vyřešen a 

udělán zápis do stavebního deníku. Provádění zastřešení objektu nemá nežádoucí vliv na 

životní prostředí. Nepředpokládá se manipulace s nebezpečným odpadem.  Pro likvidaci 

směsného odpadu bude připraven na staveništi odpadní kontejner. 

  Ochrana hluku zajišťuje ustanovení v nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V případě zvýšené úrovně hluku mají pracovníci 

k dispozici ochranná sluchátka. Maximální limity prašnosti zajistíme kropením prašných 

materiálů.  

 Ochranu zajišťuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  

 Ochranu půdy zajišťuje zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 

fondu. Tato ochrana bude zajištěna správným návrhem staveniště, v důsledku používání 

strojní sestavy a její pravidelná kontrola a revize. 
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7.14   Odpady 

Komunální odpad bude ukládán do kontejneru v rohu staveniště. Nepředpokládá se 

manipulace s nebezpečným odpadem. 

Bude prováděna evidence množství vzniklého a ekologicky zlikvidovatelného odpadu. 

Dle vyhlášky č.381/2001 Sb. budou odpady tříděny. Dle vyhlášky č. 503/2004 Sb., budou 

odpady rozlišeny na „O“ –Ostatní a komunální odpad 

            „N“ – Nebezpečný odpad. 

Nařízení vlády  č 383/2001 Sb., nařizuje další nakládání s tímto odpadem  

Kod odpadu Název odpadu 
Kategorie 

odpadu 

Nakládání s 

odpadem 

17 02 01 Dřevo O C 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný jinými látkami N A 

17 06 04 Izolační materiál O A 

13 07 02 Motorový benzín N A 

17 04 05 Železo a ocel O B 

17 04 07 Směsné kovy O B 

17 02 03 Plasty O C 

15 01 02 Plastové obaly O C 

20 03 01 Směsný komunální odpad O A 

Tab.7.1.2:  Odpady pro technologickou etapu zdění 

 

 

 

 

 

Tab.7.1.3:Zatřídění odpadu 

 

 

 

Značení  kategorie 

N Nebezpečný odpad 

O Ostatní komunální odpad 
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Značení  likvidace 

A Odpad na příslušnou skládku 

B Odpad odvezen do sběrných surovin 

C Odpad bude recyklován 

Tab.7.1.4:Zatřídění odpadu 
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8. Časový harmonogram stavebně technologických etap 

 

 Časový harmonogram bude řešen v samostatné příloze – P.10 –Časový harmonogram 

stavebně technologických etap
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9. Kvalitativní požadavky a jejich zajištění 

9.1 Kontrolní a zkušební plán pro etapu zdění 

9.1.1  Vstupní kontrola  

1.1  Kontrola připravenosti staveniště.  

 Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem provedou nezbytnou kontrolu pracoviště. 

Kontrolují se hlavně oplocení staveniště, jeho výška a neporušenost, zpevněné plochy( 

skládky, vnitrostaveništní komunikace) u kterých se kontroluje jejich plocha, únosnost, 

pevnost a odvodnění. Stavbyvedoucí zkontroluje odpovídající situaci dle projektové 

dokumentace  (příloha P1-Zařízení staveniště), poloha zpevněných míst, zvedacího jeřábu, 

stavebních buněk a suchých skladů, rozvodů staveništních sítí.  

 

1.2  Kontrola projektové dokumentace.  

 Je nezbytně nutné zkontrolovat správnost a úplnost projektové dokumentace. 

Dokumentace musí být platná a označená razítkem. Kontrola je prováděna stavbyvedoucím, 

který po kontrole provede zápis do stavebního deníku. Dokumentace musí obsahovat 

konstrukční výkresy, půdorysy, řezy, a možné konstrukční detaily. Dále obsahuje technickou 

zprávu a výkaz výměr.  

 

1.3 Kontrola provedení předchozí technologické etapy – montáž betonové desky.  

Je kontrolována čistota, rovinnost, dovolené odchylky, dodržení rozměru dle projektové 

dokumentace. Podklad pro navazující práce musí být očištěn od hrubých a prachových 

nečistot.  
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 < 1,0 m  1,0-4,0 

m  

4,0-10,0 m 10,0-16,0 m  > 16,0 m  

Povrch betonové 
desky 

4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 

Tab.8.1.1:Tolerance rovinnosti rovinných ploch 

 Toto měření se provede dvoumetrovou latí s dvěma libelami a podložkami se stejnou 

výškou a ploše na koncích (podložky zamezí zkreslení výsledného měření vlivem místních 

nerovností). Měřené odchylky se pak měří posuvným metrem. Při zdění první vyrstvy se 

drobné nedostatky a nerovnosti eliminují první vrstou zdící malty. Mezní odcholka by neměla 

překročit hodnotu 10 mm na vzdálenosti 0,8 m. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr a 

technický dozor investora. O kontrole bude sepsán protokol a bude proveden zápis do 

stavebního deníku.  

1.4 Kontrola dodaného materiálu 

 Vlastnosti pořízeného materiál musí být doloženy certifikátem o jakosti. Tento 

certifikát doloží výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát o shodě). Spolu s certifikátem 

jakosti je výrobce povinen doložit identifikační doklad (identifikační CE štítek staviva).  

 Při kontrole jednotlivých zdících prvků kontrolujeme pravoúhlost, kolmost a rovnost 

čel, rozměr, třídu jakosti, hmotnost, trhliny a jiná porušení prováděné vizuální kontrolou.  

 Kontrolu jakosti malty lze provést kontrolní zkouškou dle ČSN 72 2430 Malty pro 

stavební účely.  

 Kontrolu provede technický dozor investor a stavební mistr. O kontrole bude proveden 

zápis do stavebního deníku.  
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1.5 Kontrola skladování materialu.  

 Stavbyvedoucí provede kontrolu skládky, která musí vyhovovat těmto podmínkám:  

 Povrch skládky musí být odvodněn, zpevněn štěrkopískem tak, aby splňoval 

požadavky na zatížení ukládaných konstrukcí. Minimální únosnost je 2,5 kg/ cm2. 

Po zpevnění bude skládka urovnána.  

 Skládka musí obsahovat volné manipulační plochy pro případné překládání materiál.  

 Na skládce musí být dodržen minimální prostup 0,75 metrů, viz výkres skladování.  

 Cihelné prvky, které jsou skladovány na zpevněném štěrkovém podkladu mohou být 

stohovány do maximálně tří vrstev. Viz výkres skladování. Skladovány budou v 

originálním balení.  

 Keramické překlady se podle výrobce mohou stohovat na sebe do maximální výšky 3 

metry. Překlady musí být ukládány na sebe přesně ve svislici.  

 Na shora zasněžené nebo namrzlé palety nesmí být podkládán žádný další materiál. 

Hrozí sklouznutí po folii spodní vrstvy.  

 Na poškozené palety nebo obsah palet se nesmí stohovat další materiál. Hrozí 

naklonění a převrhnutí.  

 Malty budou skladovány u míchacího centra, kde jako podklad poslouží betonové 

hřiště. Palety se suchou směsí budou po čas nepoužívání zakryté plachtou, která 

bude zatížena.  

 Hydroizolace bude skladována v rolích nastojato v uzamykatelném skladu  

 Ostatní materiál menších rozměrů bude skladován v uzamykatelných skladech.  

 

1.6 Kontrola strojní sestavy  

 Kontrolu jednotlivých strojních strojů a zařízení provede stavbyvedoucí s mistrem. 

Kontrolovat budou zejména technický stav strojů (únik provozních kapalin), únosnost 

jednotlivých břemen v krytických místech dle posouzení zvedacího mechanizmu. Kontrola 

autojeřábu, jeho poloha a řádné zapatkování. Dále bude provedena kontrola ostatního nářadí, 

zdali je v dobrém technickém stavu, neprobíjí a jestli není nijak poškozeno. O kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku.  
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1.7 Kontrola pracovníků  

 U pracovníku se kontroluje, zda jsou způsobilí vykonávat odbornou činnos, zda mají 

potřebné certifikáty a průkazy. Dále budou zkontrolovány  

pracovní pomůcky a jejich aktivní používání. Bude provedena namátková kontrola 

pracovníků na požití alkoholu nebo jiných omamných látek. Pracovníci budou seznámeni s 

postupy provádění jednotlivých prací. Budou proškoleni o BOZP. O kontrole bude sepsán 

záznam do stavebního deníku.  

Kontrolu provede stavbyvedoucí a mistr. 

  

9.1.2 Mezioterační kontrola  

 

2.1 Kontrola klimatických podmínek  

 Bude provedena kontrola klimatických podmínek, výsledné měření se zapíše do 

stavebního deníku. Pokud rychlost větru bude přesahovat 10 m/s, práce bude pozastavena. 

Práce bude také pozastavena pokud viditelnost klesne pod 30 m. Za zhoršených podmínek 

jako je prudký déšť, sněžení nebo mlha, budou také práce pozastaveny, jelikož hrozí 

nebezpečí úrazu nebo pádů z výšky.  

 Při zdění se musí dbát na optimální teplotu vzduchu, výrobce nedoporučuje zdít v 

nízkých teplotách pod 0 °C.  

 Zdící prvky je nutno chránit před deštěm, není povoleno zdít promočenými 

tvarovkami. Povrch podkladu, na který se bude zdít, by měl mít teplotu vyšší jak 10 °C. Je 

třeba zdít bez přerušování jednotlivých úseků, maltovou směs nanášet v malých plochách. 

Zdící prvky je potřebné kropit vodou tehdy, pokud zdění bude prováděno při vysokých 

teplotách a hrozilo by vysušování malty.  

 



135 
 

2.2 Kontrola vytyčení zdiva  

 Bude provedeno kontrolní měření. Toto měření spočívá v opakovaném měřením       

(druhým vytyčením) výškopisných a polohopisných bodů s co nejpřibližnějšími hodnotami.  

Kontrola se provádí:  

Vytyčením stejným postupem se stejnou mečící soupravou  

Vytyčení jinou cestou s obdobnou přesností  

Vytyčení pomocí kontrolních geometrických prvků  

Mezní vytyčovací odchylky se předepisují dle zásad ČSN EN ISO 6284.  

 Poloha stěn se vzhledem k vztaženým přímkám nebo ke stranám podrobné vytyčovací 

sítě kontroluje 100 mm nad úrovní hrubé podlahy. Jednotlivé budoucí hrany zdí jsou 

označeny křídou nebo jiným viditelným značením, které budou před začátkem prací 

zkontrolovány pásmem podle projektové dokumentace.  

 

2.3 Kontrola montáže hydroizolace  

 Kontrolována bude orientace folie, jestli je položena správnou stranou na podklad. 

Bude kontrolována její poloha dle projektové dokumentace. Bude kontrolována délka 

přesahující napojené izolace minimálně 100 mm, neporušenost.  

 

2.4 Kontrola založení první vrstvy  

 Kontrolovat se bude správné použití zakládacích lišt, tloušťka maltové vrstvy 

minimálně 10 mm, správné zakládání první řady cihel, jejich vyrovnání ve vodorovném i 

příčném směru. Musí být dodržena správná aplikace jednotlivých tvarovek v požadované 

poloze (využití systému pero, drážka)  
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2.5 Kontrola vazby zdiva  

 V rozích, stykování a zakončování musí být zdivo správně převázané. Minimální 

délka převázání styčných spar je 0,4 x výška tvárnice, nebo 50 mm.  

 Dbáme kontrole správného uložení kotvících prvků do příček, které se kříží s nosnou 

zdí (do každé druhé ložné spáry).  

 Dořezávané a jinak upravované tvarovky nesmí být na konci nebo začátku zdiva.  

 

2.6 Kontrola spár  

 Kontrola správného nanesení malty na tvarovku ( pouze na ložnou spáru). Tloušťka 

spáry minimálně 10 mm. Spára musí být dokonale promaltovaná bez vynechávek a dutin. 

Vytékající malta musí být odstraněna. Jednotlivé mezery mezi styčnými spárami nesmí 

přesáhnout hodnotu 5 mm.  

 

2.7 Kontrola dodržení rozměrů, svislosti a rovinatosti zdiva  

 Provede se kontrola mezní odchylky svislosti vyzděných konstrukcí, která je vztažena 

k povrchové přímce nebo hraně. Pro svislé konstrukce se na ploše 25 m2 provede alespoň 5 

měření. Měření probíhá za pomocí 2 metrové latě.  

 

 

 

Tab.8.1.2:Dovolené odchylky svislosti 

 

 Rozměr plochy  

Předmět < 1,0 m  1,0-4,0 

m  

4,0-10,0 m 10,0-16,0 m  > 16,0 m  

Stěna 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 

Tab.8.1.3:Tolerancepro delší rozměr konstrukce 

Konstrukce Výška konstrukce  

2,5 m – 4 m 

Stěna  ± 8 mm 
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2.8 Otvory a překlady  

 Bude provedena kontrola polohy a rozměrů otvorů, rovinnost ostění, a parapetů u 

okenních otvorů. Kontrolována bude pravoúhlost stěn. Ta se provádí 100 mm od hrany 

konstrukce  

 Kontrolována bude i správnost osazení překladů. Minimální uložení překladu musí být 

120 mm. V prostoru pro usazení překladů nesmí být cihla řezaná, poškozená, ani jinak 

upravovaná. Překlady jsou osazovány dle projektové dokumentace : na stěně zdiva 

POROTHERM 30 bude uložen jeden překlad z exteriéru, poté následuje tepelná izolace 

tloušťky 90 mm a poté budou uloženy zbylé dva překlady. Kontrola promaltování ložné spáry 

překladů.  

A1, A2, A3 = ±25 mm  

 

 

 

                                 Obr.7.1.20: Tolerance pro otvory a vložené prvky (  zdroj : [ 34])            

Kontrola správného podepření při provádění plochách překladů a jejich nadezdívky, kde 

minimální vrstva malty je 10 mm. Odstranění podpor nejdříve po 7 – 14 dnech7.1.3 Výstupní 

kontrola  

 

9.1.3 Výstupní kontrola 

 

3.1 Kontrola geometrie vyzdění  

 Svislost stěn se kontroluje u konstrukcí v úrovni 100 mm nad hrubou podlahou a 100 

pod úrovní stropu. Svislost stěn obvodových na hraně v ose okenního otvoru. Rovinnost stěn 

se kontroluje v průsečících rovinné sítě odsazené od dolní a horní vodorovné hrany jako při 
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kontrole svislosti. Čtvercová síť o délce stran do 3 m se volí rovnoběžně s vodorovnými 

hranami omezující kontrolovatelnou stěnu. Kontrola se provede v rámci jednoho 

konstrukčního celku. Vodorovné vzdálenosti svislých konstrukcí se kontrolují v úrovní 100 

nad hrubou podlahou a 100 mm od koutů, popřípadě 100 mm pod stropem a uprostřed stěny.  

Pozice Největší povolené odchylky 

svislost 

V rámci jednoho podlaží ±20 mm  

rovinnost 

V délce jednoho metru  

V délce 10 metrů 

±10 mm  

50 mm 

Tloušťka 

Jedné svislé vrstvy stěny Větší z hodnot 

±5 mm , ±5 % tloušťky vrstvy, ±10 mm  

Tab.8.1.4:Dovolené geometrické odchylky pro zdění 

 

3.2 Kontrola vazeb  

 Kontrola správnosti provázání jednotlivých vrstev cihelných tvárnic v místech 

ukončení, křížením, vyzdívání rohů a stykování. Styčné spáry v jednotlivých vrstvách nad 

sebou musí být převázány tak, aby vzdálenost dvou styčných spar na d sebou byla minimálně 

0,4 x výška tvárnice, nebo 50 mm.  

 

3.3 Kontrola geometrie celku dle projektové dokumentace.  

 Při měření konstrukcí se použije sekundární systém bodů a přímek uvnitř nebo vně 

budovy svisle nebo vodorovné. Takto lze změřit svislosti, výškové polohy, odchylky a 

návaznost. Při měření svislých konstrukcí se výšky přenášejí od základní neboli nulové 

úrovně. Pro měření polohy svislých konstrukcích se použije pro vodorovnou rovinu pásmo 

nebo teodolit . Délka měření pásmem by neměla být delší jak 30 m a vzdálenost teodolitu od 
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měřidla by neměla přesáhnout hodnotu 40 m. Rozměry a tvar budovy se v půdorysu měří 

délkou stěn v úrovni hrubé podlahy nadzemního podlaží na vnějším líci.  

Dle projektové dokumentace se zkontrolují použité materiály u konkrétních konstrukcí, 

porušenost prvků, převázání tvarovek a celkový dojem z hotového díla.  

Konstrukce 
Základní rozměr v m  

<4 4-8 8-16 16-25 > 25 

1 

Rozměr 

v půdorysu 

(délka a šířka) 

±12 

 

±15 

 

±20 

 

±25 

 

±30 

2 

Světlé rozměry  

v nárysu 

(podlaha-strop) 

±15 

 

±15 

 

±20 

 

±30 

 

±30 

3 

Světlé rozměry 

otvorů 

(okno,dveře) 

±12 

 

±15 

 

   

Tab.8.1.5: Mezní odchylky celkových rozměrů a polohy konstrukcí ( hodnoty v mm) 

 

Konstrukce Délka konstrukce v m 
<4 4-8 8-16 

Protilehlé stěny, 
průvlaky 

±10 ±12 ±20 

Tab.8.1.6: Tolerance rovnoběžnosti protilehlých konstrukcí ( hodnoty v mm) 

 

Konstrukce Délka konstrukce v m 

<4 4-8 8-16 >16 

Sousední stěny, 
průvlaky 

±4 ±6 ±8 ±10 

Tab.8.1.7: Mezní odchylky pravoúhlosti nebo daného pravého úhlu 
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9.1.4 Seznam použitých zdrojů  

Zákon č. 183/2006 Sb – Zákon o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon  

Zákon 62/2013 Sb – Zákon o dokumentaci staveb  

ČSN 73 0210 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 

monolitických betonových konstrukcí  

Nařízení vlády 378/201 Sb. – Stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

Zákon č. 225/12 - Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích.  

ČSN 01 3419 – Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb  

ČSN EN ISO 6284 – Výkresy ve stavebnictví – předepisování mezních odchylek  

ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě. Základní ustanovení  

ČSN EN 1996-2:2007 – Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálu, 

konstruování a provádění zdiva  

ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí  

ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti  

ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty.  

ČSN ISO 6284- Výkresy ve stavebnictví 

 



141 
 

9.1.5 Legenda zkratek  

HSV - hlavní stavební výroba  

MR - mistr   

G - geodet  

TDI - technický dozor investora  

S - statik  

PD - projektová dokumentace  

TP - technický předpis  

ZS - zařízení staveniště  
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9.2 Kontrolní a zkušební plán pro etapu zastřešení 

 

9.2.1 Vstupní kontrola 

1.1 Kontrola připravenosti staveniště. 

 Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem provedou nezbytnou kontrolu pracoviště. 

Kontrolují se hlavně oplocení staveniště, jeho výška a neporušenost, zpevněné plochy 

(skládky, vnitrostaveništní komunikace) u kterách se kontroluje jejich plocha,  únosnost, 

zpevněnost a odvodnění. Stavbyvedoucí zkontroluje odpovídající situaci dle projektové 

dokumentace zařízení staveniště (poloha zpevněných mist, zvedacího jeřábu, stavebních 

buděk a suchých skladů, rozvodů staveništních sítí). 

 

1.2 Kontrola projektové dokumentace. 

 Je nezbytně nutné zkontrolovat zprávnost a úplnost projektové dokumentace. 

Dokumentace musí být platná a označená razítkem. Kontrola je prováděna stavbyvedoucím, 

který po kontrole provede zápis do stavebního deníku. Dokumentace musí obsahovat 

konstrukční výkresy, půdorysy, řezy a možné konstrukční detaily. Dále obsahuje technickou 

zprávu a výkaz výměr. Dílčí projektová dokumentace pultového vazníku obsahuje návrh 

prvků, způsob kotvení a statický výpočet jednotlivých vazníku. 

 

1.3 Kontrola provedení předchozí technologické etapy –montáž ŽB věnců. 

 Mistr a stavbyvedoucí  a technický dozor investora přeberou pracoviště od pracovní 

čety, která prováděla vybetonování železobetonových věnců. Dále převezmou stávající 

geodetické body. Výškové a dva směrové, kterou budou využívat i nadále. Betonový povrch 

bude kontrolován dvoumetrovou latí. O kontrole bude sepsán protocol a bude proveden zápis 

do stavebního deníku. 
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 < 8 m  8,0-16,0 m  16,0-25,0 m > 25,0 m  

Povrch ŽB věnců 10 mm 20 mm 25 mm 30 mm 

Tab.8.1.8: Mezní odchylky skutečných délek ŽB věnce. 

Toto měření se provede dvoumetrovou latí s dvěma libelami a podložkami se stejnou 

výškou a ploše na koncích ( podložky zamezí zkreslení výsledného měření vlivem místních 

nerovností). Měřené odchylky se pak měří posuvným metrem. Mezní odcholka by neměla 

překročit hodnotu 10 mm na vzdálenosti 0,8 m. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr a 

technický dozor investora. O kontrole bude sepsán protocol a bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

 

1.4 Kontrola dodaného material. 

 Kontrolu provede technický dozor investor a mistr. Bude provedena kontrola 

dodaných prvků pro zadanou stavební etapu. V první etapě dodávek budou doveženy střešní 

vazníky. Bude kontrolovány, zda souhlasí počet dle projektové dokumentace a výkazu výměr. 

Musí být celistvé a nijak nepoškozeni z výroby nebo vlivem přepravy. Nesmí být prohnuté. 

Vazníky budou proměřeny pásmem, zda souhlasí rozměry dle projektové dokumentace. 

Styčníkové desky musí být po celé své ploše zabořeny do dřeva a musí být na předurčené 

poloze s maximální možnou odchylkou 10 mm v jakémkoliv směru 

Po proměření vazníku pásmem nesmí žádný dílčí prvek vazníku přesahovat hodnoty 

povolených odchylek.  

Dodané řezivo muusí mít maximální vlkost 20%- měření vlhkoměrem.  

Suky v materiálech jsou přípustné pouze do velikosti ¼ průměru prvku. 

 

Vazník < 10 m  > 10 m  

Odchylka 20 mm 2 mm na každý další metr 

Tab.8.1.9:. Tolerance mezních odchylek dřevěných vazníku 
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 Bude kontrolována impregnace dopravených prvků. Takto kontrola bude provedena 

vizuálně. Každý prvek bude mít nazelenalou barvu, kvůli zelenému zabarvení impregnačního 

nátěru. Prvky budou řádně a nesmazatelně označeny pro jejich identifikaci (výrobce, zakázky 

a výrobní dodávka, odkaz na ČSN).  Dále bude provedena kontrola certifikátu a dodacích listů 

dodavatelské firmy. O kontrole bude zapsán zápis do stavebního deníku. 

 

1.5 Kontrola skladování materialu. 

 

 Stavbyvedoucí provede kontrolu skládky, která musí vyhovovat těmto podmínkám: 

 Povrch skládky musí být odvodněn, zpevněn štěrkopískem tak, aby splňoval 

požadavky na zatížení ukládaných konstrukcí. Minimální únosnost je 2,5 kg/ 

cm2. Po zpevnění bude skládka urovnána. 

 Skládka musí obsahovat volné manipulační plochy pro případné překládání 

material. 

 Na skládce musí být dodržen minimální prostup 0,75 metrů, viz výkres 

skladování. 

 Uložení vazníků na podkladních hranolech min 100x100 mm po vzdálenostech 

1 m, tak aby žádná část vazníku se nedotýkala země a nevznikali žádné 

průhyby. 

 Skladování ve vodorovné poloze je povolené pouze do výšky stohu 1,5 m. Stoh 

bude zajištěný proti sesunutí. 

 Vazníky budou po čas nevyužití přikryty plachtou a plachta bude zatížena.  

 Další potřebný material taktéž bude uskladněn na skládce, většina material 

bude uložena v původním balení. 

 Materiá menších rozměrů bude uskladněn v suchých uzamykatelných skladech. 

 

 

1.6 Kontrola strojní sestavy 

 Kontrolu jednotlivých strojů a zařízení provede stavbyvedoucí s mistrem. Kontrolovat 

budou zejména technický stav strojů (únik provozních kapalin), únosnost jednotlivých břemen 
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v krytických místech dle přílohy P7 – Posouzení zvedacího mechanizmu. Kontrola 

autojeřábu, jeho poloha a řádné zapatkování. Dále bude provedena kontrola ostatního nářadí, 

zdali je v dobrém technickém stavu, neprobíjí a jestli není nijak poškozeno. O kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 

1.7 Kontrola pracovníků 

 U pracovníku se kontroluje, zda jsou způsobilí vykonávat odbornou činnos, zda mají 

potřebné certifikáty a průkazy. Dále budou zkontrolovány ochranné pomůcky a jejich aktivní 

používání. Bude provedena namátková kontrola pracovníků na požití alkoholu nebo jiných 

omamných látek. Pracovníci budou seznámeni s postupy provádění jednotlivých prací. Budou 

proškoleni o BOZP O kontrole bude sepsán záznam do stavebního deníku. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí a mistr. 

 

9.2.2 Mezioterační kontrola 

 

2.1 Kontrola klimatických podmínek 

 Bude provedena kontrola klimatických podmínek, výsledné meření se zapíše do 

stavebního deníku. Pokud rychlost větru bude přesahovat 10 m/s, práce bude pozastavena. 

Práce bude take pozastavena pokud viditelnost klesne pod 30 m. Za zhoršených podmínek 

jakoje prudký déšť, sněžení nebo mlha, budou take práce pozastaveny, jelikož hrozí nebezpečí 

úrazu nebo pádů z výšky. 

Pokles teplod pod -10°C  se neuvaže. Za těchto klimatických podmínek ztrácejí vázací 

mechanizmy únosnost. 

 

 

 



146 
 

2.2Kontrola podkladu 

 Bude se kontrolovat tvar, celistvost a neporušenost věnců. Podklad musí být očištěný. 

Musí odpovídat výkresové dokumentace. Pomocí metody Schmidtovým kladívkem zjistíme 

únosnost konstrukce, která by neměla být menší jak 70 %.  

 

Rozměr průřezu  0,12- 0,25 mm  

ŽB věnec ± 6 mm 

Tab.8.1.10:. Mezní odchylka průřezů monolitických konstrukcí 

 

2.3 Kontrola osazení a kotvení prvků 

 Bude kontrolována vzdálenost vyvrtání otvorů pro narážecí kotvy. Jejich osová 

vzdálenost a průměr vyvrtaného otvoru. Podložení vazníku hydroizolační páskou. Přesné 

osazení jednotlivých vazníků. Kontrola použití správného tipu kotevního úhelníku, na jednu 

podporu vazníku bude zvolena pevná podpora, na druhou stranu bude zvolena posuvná 

podpora. Bude kontrolována dostatečná vzdálenost mezi kotvícími úhelníky, aby zasahovali 

do styčníkové desky dle návrhu. Ztužení Ondřejovými kříži bude provedeno deskami 30x100 

mm délky min 3 m. Tyto desky kotveny přes dvě pole vazníků. Kontrolu provede 

stavbyvedoucí a mistr a zhotoví zápis do stavebního deníku. 

  

2.4 Kontrola bednění  

 Kontrolují se rozměry, tvary a sklon hotového bednění z OSB desek. Podklad musí být 

tuhý a souvislý. Mezi jednotlivými deskami bude ponechána volná spára šířky 3 mm na každý 

1m rozměru desky. Takto musí být řešena podélná i příčná dilatace. 

 

2.5 Kontrola laťování 

 Provede se kontrola montáže a polohy dle projektové dokumentace. Kontrola 

vrutových spojů. Celistvost a neporušenost laťování. Musí být provedeno prostřídání 
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navazování dalších latí. Kontrola se provede vizuálně. Kontrolu provede mistr a provede zápis 

do stavebního deníku 

 

 

2.6 Kontrola háků a žlabů 

 Kontrolu je se uchycení háků do dřevěné desky. Kontven musí být minimálně dvěma 

vruty po maximální délce 60 mm. Kontrola napojení okapního žlabu pomocí okapní spojky, 

její správné zaháknutí a zaklapnutí. Kontrolu provede stavební mistr a provede zápis do 

stavebního deníku. 

 

2.7 Kontrola pokládky střešní krytiny 

 .Kontroluje se správná úprava plechového profilu dle manuálu dodavatele. Kontroluje 

se dostatečné zatažení profilu k zatahovací liště. Dostatečné kotvení k podkladu – v krajních 

profilech výrobce udává přichycení profilu v každém 6. otvoru, v poly střešní roviny udává 

přichycení v každém 10. otvoru. Dále bude provedena kontrola správného a dostatečného 

přichycení plechového profilu do zámku předešlého profilu. Správné použití napojovacího 

příčného profilu a použití těsnící pásky. Provede se kontrola správného osazení větracího 

kusu, který bude přišroubován k podkladu minimálně 3. vruty. Kontrola montáže kusů 

pultového a štítového zakončení. Ty budou kotveny po maximálních vzdálenostech 400 mm 

Napojení těchto kusů bude minimálně s 50 mm přesahem. 

 

9.2.3 Výstupní kontrola 

3.1. Kontrola výsledná 

 Provede se výsledná kontrola správnosti provedení všech prací – tesařské, klempířské 

a pokrývačské. Kontroluje se dosažený sklon střechy dle projektové dokumentace, Spoje 

jednotlivých profile, celistvost a neporušenost Kontrolu provede vizuálně mist a 

stavbyvedoucí. Kontroly budou prováděny v průběhu realizace a bude o nich zřízen zápis do 

stavebního deníku 
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9.2.4 Seznam použitých zdrojů 

Zákon č. 183/2006 Sb – Zákon o územním plánování a stavebním řádu ,  stavební zákon  

Zákon 62/2013 Sb – Zákon o dokumentaci staveb  

ČSN 73 0210 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 

monolitických betonových konstrukcí 

ČSN 73 2824-1 – Třídění dřeva podle pevnosti- Část 1 : Jehličnaté řezivo 

Nařízení vlády 378/201 Sb. –Stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Zákon č. 225/12 - Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravujídalší požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

ČSN 73 2810 – Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 

ČSN EN 508-1 - Střešní krytiny a obklady z plechu - Specifikace pro samonosné krytiny z 

ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: 

Ocel 

 

9.2.5  Legenda zkratek  

HSV   - hlavní stavební výroba 

MR      - mistr 

G        - geodet 
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TDI    - technický dozor investora 

S        - statik 

PD     - projektová dokumentace 

TP     - technický předpis 

ZS      - zařízení staveniště 
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10.Bezpečnost práce při provádění stavebně technologických etap 

 

10.1 Legislativní předpisy 

Během průběhu realizace výstavby je dbáno na dodržení pravidel BOZP.  

Budou dodrženy tyto předpisy, vycházející z: 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnou ochranu 

při práci na staveništi a příloh: 

-Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Obecné požadavky 

-Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi. 

-Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Požadavky na organizaci 

práce a pracovní postupy 

 

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A 

také 362/2007 Sb.,189/2008 Sb. 

 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní 

prostředí. 

 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení a nářadí. 

 

- Nařízení vlády . 201/2010 Sb., stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.  
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- Vyhláška . 48/1982 Sb., stanový základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna: 207/1991 Sb., 

352/2000 Sb., 192/2005 Sb.). 

 

- Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 

10.1.1 Nařízení vlády č. 591/2006 sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště, musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. 

Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem 

tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně  

vyznačit a osvětlit, 

 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé 

práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 

stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může 

toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 

 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 

důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, 

například řízením provozu nebo střežením, 

 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 

osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 

 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 

označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelné rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 

kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou
15

) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 

projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení 

staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný 

pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami
16

), provádějícími místní 

úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou
15)

) na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 

5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 

provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 

vedení, staveb nebo zařízení
17

), a během provádění prací je dodržuje. 

 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních 

komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis
5
). 

 

7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 

technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn 

bezpečný pohyb po této ploše. 

 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 

ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední 

blízkosti. (Zdroj: [32]) 

 

Konkrétní řešení: 

Stavební plocha bude opatřena oplocením, které bude sestaveno z betonových patek, do 

kterých se zasunou ocelové prvky oplocení. Mezi ocelovými sloupy bude pletivo 

s neprůhlednou geotextilií. Toto oplocení bude provedeno po celé hranici pozemku viz příloha 

P1- Zařízení staveniště a bude opatřeno dvěma uzamykatelnými stavebními bránami. Jedna 

brána bude umístěna na severní straně pozemku, ta bude sloužit k příchodu pracovníku na 

staveniště a dopravy drobného materiálu. Druhá brána bude umístěna na severozápadní straně 

pozemku. Tato brána bude sloužit jako vjezd pro zásobovací vozidla a sestavy. Obě stavební 
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brány a oplocení bude opatřeno informačními a bezpečnostními tabulemi. Budou zde 

umístěny i značky „Pozor stavba“, a cedule „ Nepovolaným vstup zakázán“ 

 

II. Zařízení pro rozvod energie 

 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 

takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být 

dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba 

dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu 

rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají 

přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 

identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 

elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen 

proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující 

se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z 

provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. (Zdroj: [32]) 

 

Konkrétní řešení: 

Stávající hlavní rozvaděč je umístěn na severní fasádě objektu SO01, na který bude napojen 

hlavní stavební rozvaděč. Tento rozvaděč dále šíří elektrické vedení k rozvaděči pro 

bunkovište a také pro míchací centrum. Všechny elektrické rozvaděče jsou umístěny v 

uzamykatelných skříních chráněny proti vniknutí nepovolaných osob. Hlavní vypínače jsou 

viditelně označeny. Pracovníci jsou seznámeni s umístěním a používáním. Rozvody pro 

zařízení staveniště bude vedeno v chráničkách. 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s 

ohledem na 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
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2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu 

zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého 

pracoviště nebo jeho části. 

 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 

stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které 

mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost 

 

 

. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle 

pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
18

) a požadavky na organizaci 

práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí 

ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí 

. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 

fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí 

vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, 

živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 

posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 

fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 

popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při 

používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 

technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se 

změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje 

zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly 

dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí 

první pomoci. (Zdroj: [32]) 
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Práce budou přerušeny při teplotách nižších než -10°C, prudkém dešti, při snížené viditelnosti 

pod 30 metrů a rychlosti větru vyšším než 10 km/s. Na staveništi se budou používat montážní 

pojízdná lešení, žebříky a, které budou vybaveny protiskluznými krytkami a stranovými 

výložníky. Montážní pojezdové plošiny budou zajištěné, správně postavené a vyrovnané. 

Maximální zatížení nepřesáhne 200 kN/ m2. 

 

Příloha č. 2 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí 

na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 

majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony 

pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních 

překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li 

stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem 

k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. (Zdroj: [32]) 

 

Konkrétní řešení: 

Při obou stavebních etapách bude použit autojeřáb Liebherr 1030-2. Autojeřáb má vytyčenou 

konkrétní polohu, na které se při příjezdu zapakuje. Pro stavební etapu zdění bude jeřáb stále 

na jednom místě, avšak při provádění zastřešení se musí jeřáb přesunou do druhé polohy, aby 

vyložil dopravní soupravu s dřevěnými vazníky. I tato poloha je vytyčená a autojeřáb se zde 

musí zapatkovat. Po ukončení vykládky Soupravy opět přejede na původní místo, na kterém 

se opět řádně urovná a zapatkuje. Rameno jeřábu nesmí zasahovat mimo prostory staveniště a 

na místa kde dochází k shromažďování osob. Práce s jeřábem se přeruší, pokud rychlost větru 

bude větší jak 10 m/s. Stroje a nástroje, které podléhají revizi, musí mít aktuální protokol o 

technickém stavu. Před začátkem používání se provede kontrola strojů a nástrojů, zdali nejsou 

poškození, bez poruchy a vady. 

Pro etapu zdění bude použita míchačka  
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XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího 

provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 

 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 

používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením 

nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být 

stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním 

zařízením spuštěným na zem. 

 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní 

zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v 

souladu s návodem k používání. 

 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě  

zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění 

stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze 

spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena 

stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 

(zdroj: [32]) 

 

 

Konkrétní řešení: 

Stroje zůstanou na svém původním místě. Autojeřáb po skončení práce zasune výložník a 

zabezpečí stroj proti zneužití nepovolaných osob. Po opětovném příchodu na staveniště a 

zahájení prací se provede opět kontrola strojů. 

 

XV. Přeprava stroj� 

 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se provádí 

podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho 

pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním 

bezpečnostním předpise. 
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2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při vlečení 

stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního 

právního předpisu
22

) a dále uvedené bližší požadavky. 

 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na 

stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k 

používání stanoveno jinak. 

 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě jiná 

pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem upevněna 

a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 

dopravního prostředku uložena a upevněna samostatn 

 

 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 

bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické osoby 

s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení 

stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

 

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 

prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 

 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 

zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečnězabržděn a mechanicky zajištěn 

proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná hmotnost 

nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena 

opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny
5
). 

 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 

připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na 

pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. (zdroj: [32]) 
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Konkrétní řešení: 

Veškeré mechanizmy a nářadí bude na staveniště dopraveny na valníkovém návěsu nebo 

v dodávce VW Transporter. Při přepravě budou zajištěny tak, aby nedošlo k převržení, zřícení 

a posunutí. Stroj musí být uložen na zpevněnou, předem určenou plochu, aby byl stabilní a 

nedošlo k převržení. Na zpevněné ploše musí být stroj zajištěn proti pohybu. 

 

XIII. Stavební výtahy 

Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány s 

cílem zajistit jejich bezpečný provoz(zdroj: [32]) 

 

Konkrétní řešení: 

Technický stav stavebního výtahu bude v pravidelných intervalech kontrolován  pověřenou a 

proškolenou osobou. 

 

 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. 

 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 

skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude 

zabudován do stavby. 

 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena 

tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní 

dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s 

materiálem musí být bezpečně přístupná. 

 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 

rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a 

hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 

nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí 
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být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například 

převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet 

. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 

například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není 

dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na 

sebe. 

 

10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění popřípadě 

vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. 

Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při 

skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 

barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

 

12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením 

druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních 

právních předpisů
23

). 

 

13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při 

zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti 

rozvalení 

. 

14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 

nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost 

podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

 

15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah 

tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, 

dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 

 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem
24

). 

(zdroj: [32]) 
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Konkrétní řešení: 

Na staveništi je na jižní straně pozemku vybudovaná skládka materiálu o velikosti 102 m
2
, 

která je zpevněna a odvodněna dle požadavků. Skládka bude využita při etapě zdění pro 

uložení zdícího materiálu. Budou zde uloženy palety cihlami a překlady, které jsou detailně 

propracované ve výkresu. Cihelné bloky budou skladovány v původním balení. Jsou 

poskládané na paletách a zabaleny do igelitové folie. Dle výrobce na tomto druhu zpevněné 

plochy lze skládat až 3 vrstvy palet na sebe. Mezi paletami je ponechán průchozí prostor 

0,750 m pro snazší manipulaci. Překlady budou taktéž skladovány v původním balení, na 

paletách a staženy páskou. I mezi těmito paletami bude ponechán manipulační prostor 0,75 m. 

Materiál suchých směsí bude skladován poblíž míchacího centra. Zde zasahuje původní 

vybetonovaná plocha, tudíž zpevnění plochy není zapotřebí řešit. Betonová plocha je 

vyspádovaná, proto se zde přebytečná voda nezadržuje. Při etapě zastřešení bude stejná 

skládka využita pro uskladnění dřevěných vazníku a ostatního řeziva. Dřevěné vazníky budou 

skladovány na ležato. Budou položeny na dřevěných hranolech 100x100 mm tak, aby se 

zabránilo doteku jakékoliv části vazníku se zemí, a zároveň nevznikal velký průhyb vazníků. 

Tyto podkladní hranoly budou rozmístěny od sebe v maximální vzdálenosti 1000 mm. 

Jednotlivé stohy vazníků nesmí přesahovat výšku 1500 mm a je nutné zajistit stoh proti 

sesunutí. Všechny prvky uskladněné na skládce bude nutné chránit před nepříznivými 

klimatickými vlivy (kromě cihelných bloků). Po dobu nepoužívání bude materiál přikryt 

plachtou, která bude zatížena. Musíme dbát na to aby, nedošlo k porušení materiálu na 

skládce. Ostatní menší materiál bude skladován ve stavebních skladových buňkách, které jsou 

suché a uzamykatelné. Role hydroizolace a tepelné izolace budou uloženy v uzamykatelném 

skladu ve vodorovné poloze. Předpokládá se, že materiál bude zpracován hned dovezení na 

staveniště. Drobné materiály, jako například spojovací materiál, nářadí, kotevní prvky a 

pomůcky, budou skladovány v uzamykatelných skladech. Tyto materiály budou v papírových 

obalech. Budou popsány a chráněny proti vlhkosti. Odpady budou rozděleny dle katalogu 

odpadů a likvidovány na místech k tomu určených. 

 

 

XI. Montážní práce 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 

osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního 

pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště 
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umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a 

splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

 

2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky 

stanovené v technologickém postupu. 

 

3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, 

zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, 

nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 

 

5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění 

i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 

 

6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé 

konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodiště 

nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 

 

7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo závěsným košem, 

pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 

 

8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného technologického 

postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu
11

), jestliže k tomu dala 

prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

 

9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování 

zbývajících dílců  podle části I. této přílohy. 

 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se 

provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu
6
). Je zakázáno zdvihat nebo 

přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující 

stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost 

použitého zařízení. 

 

11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po 
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ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a 

zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

 

 

 

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, 

zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích 

prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby 

bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto 

činností ohrožena. 

 

13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn 

podle technologického postupu. 

 

14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 

prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 

 

15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost 

fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. (zdroj: [32]) 

 

 

Konkrétní řešení: 

Pro svislou přepravu osob na staveništi zajišťuje stavební výtah GEDA 1200 Z/Zp. Tento 

mechanizmus bude napájen z rozvaděče u míchacího centra. Bude pravidelně kontrolován 

jeho stav pověřenou osobou. Pro přemístění palet s cihelnými bloky budou použity závěsné 

paletové vidle. Obsluha autojeřábu spustí tuto soupravu až k paletě a pomocný dělník zasune 

vidle na celou délku výložníku pod paletu. Poté bude paleta zvednuta. Při přepravě nesmí být 

nikdo pod přepravovaným břemenem. Po přemístění a uložení palety pracovník vysune 

z palety závěsný mechanizmus. Po smluveném signálu se jeřáb vrací. Při montáži střechy 

bude materiál přepravován vazačskými popruhy. Vázání břemen provádí vazač. Dřevěné 

vazníky budou zvedány po jednom a přímo montovány na určené místo. Po ukotvení a 

zajištění dochází k odvázání popruhů a vracení ramene autojeřábu. Montáž je nutné přerušit, 

zdali je rychlost větru vyšší jak 10 m/s, viditelnost klesne pod 30 m nebo teplota klesne pod -

10°C.  
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10.1.2  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
   Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí odpovídat povaze 

prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr 

vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa 

práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. 

Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná 

další rizika pádu. 

 

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení 

rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti 

pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při 

použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. 

Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových 

přístupů. 

 

3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a 

kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci
7
). 

 

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 

minimálně  0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní 

tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních 

tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se 

považuje výška horní tyče (madla)nejméně  1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy 

jinak
8
). 

 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany proti 

pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce 

ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. 

Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná 

konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. (zdroj: [33]) 
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Konkrétní řešení: 

 Pro stavební etapy bude použito pojízdného lešení HAKI, toto lešení disponuje ochranným zábradlím 

ve výšce 1,1 m, a úhlopříčnám zábradlím. Před každým použitím bude lešení zkontrolováno, zdali 

není porušené, montážní spoje pevné a nepovolené. Je nezbytně nutné používat pouze originální díly. 

Jakékoli úpravy, montáže a demontáže musí schválit pracovník proškolený a seznámený s montážním 

návodem. 

 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 

1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze 

prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby 

byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být 

použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními 

právními předpisy
9
). 

 

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky 

(pracovní polohovací systémy), 

 

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 

 

3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součástí 

systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje), 

b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě  

dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou 

(terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 

 

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich 

kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

 

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací systém, 

včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které 

zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive 

pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený 
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zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve 

směru pádu dostatečně odolné. 

 

6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z 

posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a že 

použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný pro 

provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s 

vhodnými doplňky. 

 

7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 

a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný prostředek pro 

výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano), 

b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače pádu, 

jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 

c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a sestup 

(např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k zabránění 

pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 

d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě jinak 

zajištěno proti pádu, 

e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby 

zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 

 

8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo způsobit, 

že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud byla učiněna 

náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití 

určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti. 

 

9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných 

pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 

vyprošťovací postupy při mimo řádných událostech. (zdroj: [33]) 

 

Konkrétní řešení: 

Pracovníci budou vybaveni bezpečnostními postrojem, který bude sloužit k případnému 

zachycení při pádu. Tento postroj bude připevněn horolezeckým lanem k nosné konstrukci, 

která bude vybrána a zohledněna její pevnost a únosnost. Pracovník je povinen před každým 
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použitím zkontrolovat postroj, zdali není poškozený, že je kompletní a provozuschopný. O 

těchto postrojích budou pracovníci odborně proškoleni.  

 

III. Používání žebříků 

 

1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších 

prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní 

podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou 

být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se 

používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních 

pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

 

2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v 

každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 

 

3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní 

předpisy nestanoví jinak
10

). 

 

4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 

 

 

5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případě, kdy je k takovému použití 

výrobcem určen. 

 

6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) 

plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí 

konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku 

nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze 

strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

 

7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík 

musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle 

byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových 

žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a 

sestup. 
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8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo 

dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. 

Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému 

pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. 

Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 

 

9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou 

se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m 

od jeho horního konce. 

 

10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, 

zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 

 

11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 

 

12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými 

zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 

(zdroj: [33]) 

 

Konkrétní řešení: 

K jednotlivým montážím, ke kterým nebude zapotřebí velkého montážního lešení, budou 

použity hliníkové žebříky, které jsou postaveny na rovném, pevném podkladu a jsou opatřeny 

protiskluznými dílci. Žebříky budou použity pro jednoduché práce, při kterých se používá 

pouze ruční nářadí. Žebřík se nebude používat pro práce, při kterých je zapotřebí 

nebezpečných nástrojů nebo nářadí. Na žebříku se bude pohybovat maximálně jedna osoba. 

Při použití pracovník musí stát k žebříku čelem a oběma nohama na stupni minimálně 0,8 m 

od horního konce žebříku. 

 

IV. Zajišťění proti pádu předmětů a materiálu 

 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že 

jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím 

ukončení. 
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2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná 

výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně 

osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. (zdroj: [33]) 

 

Konkrétní řešení: 

Pracovníci při používání drobného materiálu, jako například spojovacího materiálu, budou 

vybaveni příslušnou výstrojí. Při dokončení, nebo přerušení prací bude veškeré nářadí a 

pomůcky snést a uložit do uzamykatelných skladů 

 

 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 

předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 

 

2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

a) vyloučení provozu, 

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem 

práce ve výšce, 

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými 

na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny 

postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 

m, nebo 

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 

 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje 

pracoviště ve výšce. 

 

5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, 
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stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu paty 

objektu. 

 

6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 

Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném 

pracovišti. (zdroj: [33]) 

 

 

Konkrétní řešení: 

Při realizaci stavebních etap bude v objektu přerušen provoz, tudíž se neuvažuje pohybu 

jiných osob v ohrožených oblastech. Míchací centrum je vzdálené od objektu 2,6 m.  

 

VI. Práce na střeše 

 

1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 

b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 

c) propadnutí střešní konstrukcí. 

 

2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, 

zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních 

ochranných pracovních prostředků proti pádu. 

 

3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a 

potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných 

pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno 

použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

 

4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi 

latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že 

jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, pracovních 

pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní 

nebo přístupová podlaha apod.). 

 

5. Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné pracovní plochy 

o šířce nejméně 0,6 m. (zdroj: [33]) 
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Konkrétní řešení: 

Pracovníci budou vybaveni bezpečnostními ochrannými pomůckami například zachycovacím 

postrojem, který bude lanem přichycen horolezeckým lanem k nosné části konstrukce, nebo 

vhodně zvolenému kotevnímu systému.  Lešení bude opatřeno zábradlím ve výšce 1,1 m a 

úhlopříčným zábradlí. 

 

VII  Dočasné stavební konstrukce 

 

1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a 

návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících 

nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a 

demontují. 

 

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 

dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou 

proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve 

shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 

 

3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá osoba 

konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

 

4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky 

prokázána, 

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo jiným 

způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna 

vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému 

vybočení, posunutí nebo překlopení, 

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést 

předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný 

pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
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f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v 

podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné 

mezery, 

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy nebo 

výtahy). 

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během 

montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí 

zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami
11

) 

 

5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou 

osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. O 

předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné 

dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly demontovány 

jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 

 

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám způsobem a 

v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly 

mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná 

prohlídka provedena bezodkladně. 

 

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem 

na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu 

odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich 

znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud 

jde o 

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 

d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 

použitého lešení, 

e) přípustná zatížení, 

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362#f2945412
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Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a 

dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. 

 

8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, které jsou 

k tomuto účelu výrobcem určeny. 

 

9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5 m 

s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem.(zdroj: [33]) 

 

Konkrétní řešení: 

U obou etap bude použito montážní pojízdné lešení, které je možné použít jen při ověření 

pevnosti a rovinnosti podkladu. Je nutné zajistit jeho stabilitu, zkontrolovat neporušenost, 

kvalitu spojů. Je nutné používat pouze originální díly od výrobce. Maximální možné zatížení 

je 200 kg/ m
2
. Lešení je opatřeno zábradlím ve výšce 1,1 m a úhlopříčným zábradlím. Při 

posouvání lešení se nesmí nacházet na lešení žádné osoby ani materiál. Montáž a demontáž je 

povolena jen za přítomnosti proškoleného odborníka, který je seznámen s montážním 

návodem. 

 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

 

1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a 

jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 

nežádoucích účinků. 

 

2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo 

dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.(zdroj: [33]) 

 

Konkrétní řešení: 

Při zdění vzniklý odpad (dořezávané cihly, igelitové obaly, zbytky malty apod.) sváženy dolů 

stavebním výtahem a budou uloženy do kontejneru. Při zastřešení bude taktéž materiál snášen 

stavebním výtahem. Avšak pokud bude nutné shazovat materiál nebo předměty, lze využít 

prostor pod budovou. Tento prostor bude označen jako nebezpečný. 
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IX. Přerušení práce ve výškách 

 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou 

povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách 

považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s
-1

 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních 

plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u 

pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s
-1

 (síla větru 

6 stupňů Bf) , 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. (zdroj: [33]) 

 

 

 

Konkrétní řešení: 

Při zhoršených klimatických podmínkách, kdy je větší riziko úrazu, musí být práce na stavbě 

přerušeny.  

Pokud nebudou splněny tyto podmínky, práce na stavbě se přeruší: 

Rychlost větru nesmí přesáhnout 10m/s 

 Viditelnost nesmí klesnout pod 30 m 

 Teplota prostředí nesmí klesnout pod  -10 °C. 

 Přetrvávající deště a bouře. 

 

XI. Školení zaměstnanců 

 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy 

zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na 

pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 

pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 

7 věty druhé 
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Konkrétní řešení: 

Všichni pracovníci jsou povinni účastnit se proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 

výškách. Školení zajistí zhotovitel a bude o něm sepsán zápis s prezenční listinou. Po školení 

pracovník bude oprávněn  vykonávat danou práci. 

 

10.1.3  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředky, mycích, čistících a 

desinfekčních prostředků 

 
§ 2 

Ochrannými prostředky pro účely tohoto nařízení nejsou 

a) běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před 

riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, 

b) výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních 

právních předpisů,
2
) 

c) speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo pořádkových a bezpečnostních 

silách, 

d) výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích,
3
) 

e) sportovní výstroj a vybavení, 

f) ochranné prostředky určené pro sebeobranu, 

g) prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti. 

 

§ 3 

(1) Ochranné prostředky musí 

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí 

představovat další riziko, 

b) odpovídat podmínkám na pracovišti, 

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 

(2) Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali 

současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné. 

(3) Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání 

ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, 

která zamezí ohrožení přenosnými chorobami. 

(4) Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na 

základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s 

přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků. 

 

§ 4 

(1) Při hodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků se postupuje zejména podle 

přílohy č. 1 k tomuto nařízení. 

(2) Při výběru ochranných prostředků se postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k tomuto 

nařízení. 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-495#f2263884
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-495#f2263885
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§ 5 

(1) K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel dezinfekční 

prostředky. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti s dezinfekčním účinkem. 

(2) Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění 

pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí 

prostředky, jejichž doporučené množství je uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení, případně 

regenerační krémy a masti. (zdroj: [38]) 

 

 

Konkrétní řešení: 

Budou požity tyto ochranné pomůcky: 

 Ochranná přilba – chrání před nárazem, zasažením předmětu. 

 Ochranná sluchátka – (mušlové chrániče)chrání před nadměrným hlukem. 

 Ochranné brýle – slouží na ochranu očí před prachem a zasažením jiným předmětem 

 Ochranné rukavice – chrání před mechanickým úrazem  při stavebních pracích,  

chemickými látkami apod. 

Ochranná pracovní obuv – vybavená ocelovou špičkou a pevnou podrážkou, chrání 

před padajícími předměty a našlápnutím na ostré hrany a předměty 

Ochranný zachycovací postroj- kotvený ke konstrukci zabrání možnosti pádu. 

Ochranný pracovní oděv- chrání pracovníka před odřením, bodnutím, pořezáním apod. 

Reflexní prvky (vesta) – slouží k viditelnosti pracovníků. 
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11.  Jiné zadání 

 

V této kapitole jsem se zaměřil na statický návrh a posouzení montážního šroubového 

podkladního roznášecího roštu. Při budování nástavby administrativní budovy projektant 

uvažuje s bezpečným roznesením zatížení nástavby do základových konstrukcí. Dála v této 

kapitole je zpracován položkový rozpočet a konstrukční detaily stavební etapy zastřešení. 

 

11.1 Statický návrh a posouzení montážního šroubového spoje podkladního 

roštu 

11.1.1 Popis konstrukce podkladního roznášecího roštu 

 

Jedná se o soustavu ocelových IPE nosníků, které tvoří podkladní rošt. Konstrukce je 

vynesena na ocelových patkách, které jsou osazeny tak, aby kopírovaly polohu sloupů 

konstrukce. Takto dojde k rovnoměrnému přenesení zatížení do základových patek. 

 Montážní spoj nosníku IPE 300 a IPE 270 bude navrhován na rozpětí 7200, což je 

největší možné rozpětí ocelového roštu.  

 

 

 

Obr.10.1.1: Vizualizace (autor)                                       Obr.10.1.2: Vizualizace (autor)             

11.1.2  Statický návrh a posouzení montážního šroubového spoje 
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hodnota 

zatížení sněhem 

na zemi 

 

 

 

 

Ce - součinitel 

expozice 

     Ce = 1,0 

  

Ct – tepelný 

součinitel 

     Ct = 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zatížení  

 

1.1.  Zatížení sněhem 

 

Charakteristická hodnota zatížení sněhem pro oblast Brno je ll.       Sk´=1,0 kPa 

 

 

Obr.1 Sněhové oblasti v ČR 

 

Tabulka 1. Sněhové oblasti 
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µi – tvarový 

součinitel zatížení 

sněhem pro šikmou 

střechu do 30° 

 µi = 0,8 

 

 

Obr.1 Uspořádání 

zatížení navátým i 

nenavátým 

sněhem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2. Tvarové součinitele zatížení sněhem 

 

Tabulka 3. Typ krajiny 

 

                   Sk = µi*Ce*Ct*Sk´ 

                Sk = 0,8*1,0*1,0*1,0 = 0,8 kN/m
2
 …….. 0,8* 5,475 =4,377 kN/m 

Sd = Sk * 1,5 = 4,377 * 1,5 = 6,56 kN / m 
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Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cdir–součinitel  

směru 

        Cdir= 1,0 

 

Cseason-součinitel 

ročního období 

       Cseason= 1,0 

 

Vb,0= základní 

rychlost větru 

 

 

 

 

 

 

1.2  Zatížení větrem 

Mapa větrových oblastí na území ČR dle ČSN EN 1991 1-4 

Základní rychlost větru pro Brno je ll. Větrná oblast Vb,0 = 25m/s 

 

Obr.2 Větrné oblasti v ČR 

 

Základní rychlost větru: 

    
V

b 

= c
dir 

*c
season

*V
b,0 

 

                    
V

b 

= 1,0 *1,0 *25,0 = 25,0 m/s  
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Co (z)= Součinitel 

orografie 

   Co (z)= 1,0 

 

Z – výška 

objektu 

Z = 16,45 m 

 

Z0 – parametr 

drsnosti terénu 

Z0 = 0,3 m 

 

 

Zmin – minimální 

výška 

 

Zmin = 0,5 m 

 

Zmax – 

maximální 

výška 

 

Kategorie terénu: 

 

Tabulka 3. Kategorie terénu 

 

Kategorie terénu lll. 

Z0 =0,3 m  

Zmin =5 m 

        Zmax=200 m 

        Z0II =0,05 

 

Charakteristická rychlost větru: 

 

    
V

m

= c
r (z) 

*c
o (z)

*V
b 

    
V

m

= 0,88 * 1 *25 

    
V

m

= 22,5 m/s
 

 

C r (z) – drsnost terénu 

 

C r (z) = Kr * ln ( z/z0 )           pro Zmin < Z < Zmax 

C r (z) = 0,22 *ln ( 16,45 / 0,3 ) 

C r (z) = 0,88 
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Zmax = 200 m  

 

Zo;ll = kategorie 

terénu 

Z0;ll = 0,05 

 

 

ρ – hustota vzd. 

1,25Kg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kr - Součinitel terénu 

Kr = 0,19 *( Z0/Z0;ll)
0,07 

Kr = 0,19 * (0,3/0,05)
0,07 

Kr = 0,22 

 

Základní dynamický tlak větru : 

qb = 0,5 * ρ *Vb
2
(z) 

qb =0,5 * 1,25 * 25 

qb = 0,39 

 

Součinitel expozice: 

Ce(z) = qp(z) / qb 

Ce(z) = 0,870 / 0,39 

Ce(z) = 2,23 

 

Intenzita turbulence: 

lv(z) = K1 / Co (z) * ln (Z/Z0) 

lv(z) = 1/ 1 * ln (16,5 / 0,3) 

lv(z) = 0,25  

 

Maximální dynamický tlak: 

qp(z) =[1+7*lv(z)]*0,5*ρ*Vm
2
(z) = Ce(z) *qb 

qp(z) =[1+7*0,25) ]*0,5*1,25*22,5
2
 

qp(z) = 0,87 
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Sklon 

střechy 

α= 7° 

 

α  

e = min (b;2h) 

e= min (43,8 ; 

32,9) 

e= 32,9 m 

b= 34,3 m 

 

 

e/4= 8,23 m 

e/10=  3,29 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Zatížení větrem na střešní konstrukci 

 

 

Pultová střecha    5 ° < α 

  

Obr.3 Působěná větru na střechu                                                            Obr.4 Působěná větru na střechu  

 

 

Tabulka 4. Hodnoty součinitelů vnějších tlaků Cpe pro pultové střechy 

 

 

                           F = - 1,522                 G = -1,111             H = -0,533 

 

 

 



185 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F : We = 0,870 *(- 1,522) = 1,329 kN/ m
2
 

 

G : We = 0,870 *(-1,111) = 0,957 kN/ m
2 
 

 

H : We = 0,870 *(-0,533) = 0,464 kN/ m
2 
 

 

 

Obr. Zatížení větrem na řešenou oblast 

Zatížení větrem 

 

Oblast F :  1,324 *5,475 = 7,249 kN/m 

 

Oblast G : 0,957 *5,475 = 5,240 kN/m 

 

Zatížení větrem celkem 

Oblast F + oblast G = (7,249 + 5,240)/2  = 6,25 kN/m 

 

qd = qk *   ϒd = 6,25 * 1,5 = 9,375 kN/m 

 

Vítr uvažujeme průměr hodnot F a G.  
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1.3 Vlastní tíha konstrukce 

 

Profil IPE 270 

 

 

Obr. Průřez IPE 270                Tabulka . Vlastnosti průřezu 

 

 

Délka profilu L : 7,2 m 

 

Hmotnost profilu M : 36,1 kg/m 

 

Hmotnost celkem : L *M =7,2 *36,1 = 259,92 kg
 

 

Vlastní tíha vynásobená součinitelem γf = 1,35 

 

36,1 * 1,35 = 48,735 kg/m  ……………………0,48735 kN/m 
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1.4  Ostatní stálé zatížení 

 

Č. Vrstva gk  

(kN/m
2
) 

ϒd gd               

( kN/m
2
) 

ZŠ (m) gd (kN/m) 

1 Střešní 

krytina+laťování+bedněn

í 25 mm 

0,3 1,35 0,405 5,475 2,217 

2 Geotextilie 300 g/m
2 

0,003 1,35 0,00405 5,475 0,021 

3 *Dřevěný vazník  - 1,35 - 5,3 9,905 

4 Žb věnec 6,25 1,35 8,43 0,3 2,529 

5 Tepelná izolace 0,0192 1,35 0,026 5,3 0,137 

6 Zdivo 18,75 1,35 25,313 0,3 7,59 

7 hydroizolace 0,01 1,35 0,0135 0,7 0,0135 

8 Beton 3,75 1,35 4,86 0,45 2,187 

9 Trapézový plech 0,127 1,35 0,171 0,45 0,077 

 Podlaha      

10  Vinylová podlaha 0,03 1,35 0,0405 0,45 0,018 

12 Anhydrátový potěr 1,05 1,35 1,41 0,45 0,63 

13 Podlahové topení 0,44 1,35 0,59 0,45 0,26 

14 Tep izolace EPS 0,028 1,35 0,0388 0,45 0,018 

15 Podhled      

16 SDK podhled 0,21 1,35 0,28 5,3 1,502 

 ∑     27,102 

 

* Zatížení dřevěným vazníkem = váha vazníku v kg na m vynásobený zatěžovací šířkou. 
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1.5 Zatížení proměnné 

1.5.1 Střecha 

 

    

Tabulka 5 .Kategorie střech 

 

 

Tabulka 6. Užitné zatížení střechy  kategorie H 

 

qd = qk *   ϒd = 0,75 * 1,5 = 2,625 kN/m
2
 

 

Zatížení proměnné 

qd,zš = 2,625 * 5,475 = 14,372 kN/m 

 

1.5.2 Strop 

 

Tab. Proměnné zatížení stropu pozemních staveb 

 

 

 

Tab. Proměnné zatížení konstrukcí pozemních staveb 

 

qd = qk *   ϒd  = 2,5 * 1,5 = 3,75 kN/m
2
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Součinitele ϒg a 

ϒq jsou  již 

zanedbány. 

 

 

 

 

 

 

Zatížení proměnné 

qd,zš = 3,75 * 0,45 = 1,68 kN/m 

 

Zatížení proměnné celkové  

qd = střecha + strop = 14,372 + 1,68 = 16, 06 kN/m 

 

3.6 Kombinace zatížení 6.10a 

 

 6.10a         

     Fd=∑ gk *ϒg + ϒp +P *ϒq + ψ0,1 *Qk,1 + ∑ ϒq,i * ψ0,i * Qk,i 

 

    Fd = (0,49+27,102) + 0 + ((6,56+9,375+16,06)*0,7) + 0 

   

    Fd =49,98 kN/m 

 

6.10b 

     Fd=∑ ξj * gk *ϒg + ϒp *P +ϒq  *Qk,1 + ∑ ϒq,i * ψ0,i * Qk,i 

 

      Fd=(0,49+27,102)*0,85 + 0 + (6,56+9,375+16,06)+ 0 

    

     Fd=55,45 kN/m 
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Ved =1/2 Fd * l                                      Med =1/8 *Fd *l
2
 

 

Ved=0,5 *55,45 *7,2                             Med =1/8 *55,45 *7,2
2 

 

Ved= 199,62 kN                                    Med = 359,316 kNm
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t= tloušťka 

plechu 

 

d= průměr 

šroubu 

 

l= délka plechu 

 

do=otvor pro 

šroub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Posouzení šroubového přípoje 

 

   Navrženy šrouby 8.8 M24 S 355 

 

4.1   Materiálová charakteristika 

 

d       =  24     mm                           ϒm2  =1,25 

 

d0      =26       mm                           t      = 12   mm 

 

fub     =800      Mpa                         l       = 210 mm 

 

fu      =360       Mpa                         As    = 353 mm 

 

Ved   =199,62  kN 

 

 

4.1.2  Posouzení na střih 

    

Fv,Rd = n*αv *fub*As / ϒm2 =3* 0,6 *800 *353 / 1,25 = 271,104 kN  > 199,62 kN 

  

                    Fv,Rd    >  Fv,ed              Vyhovuje     

Volím 2 šrouby M24  8.8       
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4.1.3 Posouzení na otlačení 

 

e1 = 70 mm         > 1,2 * do =31,2 mm 

p1 = 70 mm         > 2,2 * do =57,2 mm 

e2 = 70 mm         > 1,2 * do =31,2 mm      

p2 = 0 mm         > 2,2 * do =57,2 mm 

                                                               

Ve směru zatížení 

 

αd= min(αd ; fub/fu ; 1,0)                      (0,897 ; 2,222 ; 1,0) 

 

Krajní šrouby 

 

αd = e1/3d0   =  70 / 78  = 0,897 mm 

 

 

Kolmo na směr zatížení 

 

K1 = min ( 2,8* e2/d0 -1,7 ; 2,5) =112/26 -1,7 = 5,8  ; 2,5 

 

Fb,Rd =(n *K1 * αd *fu *d* t) / ϒm2 

 

Fb,Rd = (2 *2,5*0,897*360*21*10) /1,25 = 221,616 kN 

 

                      Fb,Rd = 270,252 kN  > Fb,ed = 199,62 kN               VYHOVUJE 
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a= účinná 

výška svaru 

 

e= rameno 

momentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navržené 2 šrouby M24 8.8 vyhoví podmínce otlačení šroubu vlivem zatížení. 

 

4.1.4  Posouzení svarového spoje 

 

a    =    4      mm 

l     =    210  mm 

βv    =    0,8 

e    =    40    mm 

ϒmv =    1,5 

 

Med = Ved * e = 199,62 * 40 = 7,984 kNm 

 

σḻ = T ḻ = σw / √2 =  135,782 /√2 =  96,012 MPa  

 

σw = Med / (2 *a*l
2
 / 6) =7,984 / (2*4*210

2
/6) = 135,782 MPa 

 

Tǁ = Ved / (2 *a*l
 
) = 199,62 / (2*4*210) =  83,840 MPa 

 

√ σḻ
2
 + 3*( T ḻ

2
 + Tǁ

2
)  < fu/ βv* ϒm2 

√ 96,012
2
 + 3 *( 96,012

2
 + 83,840

2
) < 360/0,8 *1,25 

                                            240,750 MPa < 360 MPa 

                                                                                                                           Vyhovuje 
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C 

 

 

 

ggfgh 

          

 σḻ < fu / ϒm2     96,012MPa  < 288 MPa 

                                                                                                                           Vyhovuje 

4.1.5  Posouzení styčníkové desky na smyk 

AV   = 1840 mm
2   

Fy    =  235 Mpa 

 

 

             

             =1840  * 235 / √3 *1,0=   249,646 kN 

 

Vpl,Rd = 249,646    kN  >  Fv,ed = 199,62   kN 

                                                                             Vyhovuje      

4.1.5  Posouzení stojny IPE nosniku 

 

AV   = 2019,6 mm
2   

Fy    =  235 Mpa 

 

 

              =2019,6  * 235 / √3 *1,0=   274,013 kN 

          

  

Vpl,Rd = 274,013    kN  >  Fv,ed = 199,62   kN 

                                                                             Vyhovuje    
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Obr.10.1.3: Návrh montážního šroubového spoje  

 

 

11.2 Rozpočet stavebně technologických etap 

 

11.2.1  Rozpočet pro stavebně technologickou etapu zdění 

 Rozpočet bude řešen v samostatné příloze P8- Položkový rozpočet-zdění 

 

11.2.2  Rozpočet pro stavebně technologickou etapu zastřešení 

 Rozpočet bude řešen v samostatné příloze P9- Položkový rozpočet-zastřešení 

 

11.3 Konstrukční detaily 

 Konstrukční detaily budou řešeny samostatně v příloze: 

 P4- Detail A 

 P5- Detail B 

 P6- Detail C 
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ZÁVĚR 

  

  V bakalářské práci jsem se zabýval vybranými částmi stavebně technologického 

procesu. Konkrétně jsem řešil stavebně technologické etapu zdění systémovými dílci 

POROTHERM a zastřešení dřevěnými příhradovými vazníky s plechovou střechou od firmy 

LINDAB. 

 Pro srozumitelnost a přehlednost jsem zpracoval výkaz výměr materiálů, které budou 

použity pro stavebně technologické etapy. Pro přehlednost jsem zpracoval výkres skládky 

materiálu pro technologickou etapu zdění. 

 Jelikož se jedná o materiál velkých rozměrů, bylo provedeno posouzení dopravy 

vazníků z místa výrobny. 

 Pro toto zadání jsem zpracoval technickou zprávu dle legislativy, technologické 

předpisy pro obě etapy, kontrolní a zkušební plány a taktéž jsem zpracoval rozpočty pro obě 

etapy v programu BUILD Power a časové hramonogrami v programu CONTEC.  

 Dále jsem zpracoval zařízení staveniště, kde jsou navrženy strojní mechanizmy dle 

požadavků a možností. Veškeré plochy byly navrhovány s ohledem na danou lokalitu a 

prostor na staveništi. 

 V kapitole jiná řešení jsem zpracoval statický návrh a posouzení montážního 

šroubového spoje. 

Bakalářskou prací jsem si osvěžil znalosti a používání odborných programů a věřím, 

že tyto zkušenosti budu využívat při dalším studiu nebo praxi.  
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